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 (.الثاين عشراملناِهُج الدِّراِسيَُّة، كتاُب التَّوِحيد، املستوى ) العنوان:

ِتاااراا لِمِنااِهِج الدِّراِسايَّة ك املِمَعاة العر يَّاة  نُبَذٌة ُمختَصرة: ِِ ْا يَّاُة تَاِذاِذًباا  ِِ تُعَتبَاُر هذه املااََّّ  الِعم
ْهي ُمَقسٌَِّة ع ِب،  َُوجََّذِة لِمطُّّلا

ِن هذه املاََّّ  ما ََيَتصُّ السُّعوََّّة امل ِِ ِْمن ِض اٍت،  مى ِعدَّ  ُمسَتًو
ٌة إىل اثنَا  عشار  ) َِ ْهي ُمقسَّ َِّنَ 12ِ ِدراَسِة ِعِمِم التَّوحيد،  ْداد تَّا ثااين وى الاملساتَ  ( ُمِساتوى، 

ْال  ِمن أمهِّذا:منذا  َعَشر ْاملساِئِل   الَعثري ِمن املباحث 
َحااةٍ ذِِكااُر   -1 ِِ ْذلاا  ِماان ِااّلِ   ُذااور حُ عاان  تارَِِييَّااةٍ  َل اااوِ  اِِرااراِ  ك اِياااِ  الَبَشاارَّة، 

ْالنَّفاقِ  ْالشِِّرِك    .الُعِفِر 
ْاِعِتقاَّاِت ال عافِ األْ  دوا ِ  ياُن األ  -2  .هاُ قِ نِ أْ تاُ  يدَ وحِ ناك التَّ تُ  ِ  
ُْحعااام كااالِّ عاااو ٍ   -3 ْ يااااُن أعواِعذاااا،  ْالنِّفااااِق،  ْالُعفاااِر  اااِرِك   منذاااا، مااا  َتعرًِاااُك ُكااالل مااان الشِّ

 التَِّثيِل.
ْ يااانُ ةِ َعاادِ البِ  ًااكُ رِ عِ تاَ   -4 ج ذَ ناِ َْماا  ُذورِهااا، ت إىلالاا  أََّّ  ْاألساابابِ ، ذاااعامِ أحِ ْ  ،ذاااأعواعِ  ، 

 م.ذِ يِ عمَ  َِّّ ك الرَّ  ةِ ْاجلِاعَ  ةِ السُّنَّ  أهلِ 
اظِ عِ ْتاَ   سو ِ الرَّ  ةُ حمبَّ أنَّ ِمن أصوِ  السُّنَّة    -5 ُِ ْالنَّ ي ه، ِحادِ ك مَ  ءِ ْاإلطارا ماوِّ ذاي عان ال ُ ه، 

 . هتِ لَ نزِ مَ  ْ يانُ 
 ْ يااااُن عمُاااوِّ معاعَاااةِ  ،ول مُاااِْ غُ  جفااااءٍ  ن غاااريِ ب هلااام ِماااْماااا ِ ااا تِ ِياااالباَ  أهااالِ  لِ َِّااافَ  يااااُن    -6

 م.فيذِ  هُ قاَُّ ب اعتِ ْما  ِ رضي اهلل عنذم،  ةِ حا َ الاَّ 
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 مقدمة
اا نااايِّ عبِ  ،نمِ ْاملرَساا ياااءِ األعبِ   ِ رَ ِشااأَ  عمااى ّلمْالسَّاا ّل ُ ْالاَّاا ،عاااملنال با رَ  هللِ  اِِاادُ  َِّ  ْعمااى دحم

 :  عد اأما  ،نعِ أجَ  هبِ حِ ْصَ  هآلِ 
ِِ  األسااا ُ  ْهااو ،باااتِ الواجِ  بُ َجااِْ أَ  هااو ْتعاااىل هساابحاعَ  اهللِ  ياادَ حِ وِ تاَ  فاا نَّ   فااّل ،األعِااا ِ  ياا ِ جل

ْعِ  ِ  لٍ َِ عَ  أيَّ  اهللُ  لُ بَ قِ ًاَ  ِِ  ك جنا َ  ِْ عياالدُّ  ك عاَّ َ سَ  ِْ ّلحَ صَ  ِْ ه،د  . ه ِ  إِا   ِ رَ اآل
 .وحيدالتَّ   ِ ماََّّ  ًسِ رِ دِ تَ  عمىيات ة اجلالِ يَ وعِ ب تَ تَ عِ مَ ص رِ ه حَ ل يقاا حتقِ  ذل  ةيَّ  أمهِ  ْإمياعاا 

ُِ لِ  ياادِ وحِ ر التَّ رَّ َقاامُ  ْهااذا     ن أمهِّذااا: اِااِدًُث مساااِئل عقِدَّااٍة ِمااعاادَّ   نَ َِّ ََّااتَ ر عَشاا اينالثاااوى سااتَ م
ْالنَّفاااقِ ُحاااوِ  اِِرااراِ  ك اِياااِ  الَبَشاارَِّة ِ ظُذااور  عاان ِ داًَااةِ  ااِرِك  ْالشِّ  دااوا ِ  ياااِن األ ، ماا الُعِفااِر 

ْاِعِتقااااَّاِت الااا عااافِ األْ  اااِرِك كِا تناااََْ  أًَّااااا .هُااااقِ نِ أْ تاُ  يااادَ وحِ ناااك التَّ تُ  ِ   َتعرًِاااَك ُكاالل ِمااان الشِّ
ْالنِّ  ْغريها.ْالُعفِر  ُْحعَم كلِّ عوٍ  منذا، م  التَِّثيِل عميه  أمثمٍة ُمعاِصَر   ْ ياَن أعواِعذا،   فاِق، 

ِل عمى  يانِ  َِ اظِ عِ ْتاَ   ساو ِ مرَّ ل ِتِذمحمبَّاك السُّانَّة أهِل أصوِ   كِا اشت ِِ ْالنَّ ي ك  ماوِّ ذاي عان ال ُ ه، 
ْسامَّم، ْ َصحا َِة رسوِ  اهللْ  تِ يِ الباَ  أهلِ  لِ َِّ فَ  م   يانِ ه، حِ دِ مَ  ن ب هلام ِماماا ِ ا صامَّى اهلل عمياه 
 .ول مُ ِْ غُ  جفاءٍ  غريِ 
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 لالباب األو  
 ة  ي  ر  شَ البَ  راف في حياة  ح  االن  

 فاق  والن   ك  ر  والش   ر  ف  عن الكُ  ةٌ ي  يخ  تار   ةٌ حَ م  ولَ 
 

 َِّ  الية:او  التا ن الفُ ًْتَّ
ْ : اِررا  ك حيا  البشًرة.  الفال األ

ْأعواعه. -رك اين: الشِّ الفال الث  تعًرفه 
ْأعواعه. -الفال الثالث: العفر   تعًرفه 

ْأعواعه. -فاق الفال الرا  : النِّ   تعًرفه 
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 لو  األَ  لُ ص  الفَ 
 ةي  ر  شَ البَ  ياة  راف في حَ االنح  

 ة:تعالى هي الغايَ  الل   ةُ بادَ ع  
ْهيَّ تِ باََّ عِ لِ  اخلمقَ  اهللُ  قَ مَ َِ   زئ رئ  ّٰ  ُّٱه. دا  تعاىل: دِ زِ ن رِ ذا مِ ذم عميينُ عِ أ هلم ما ًُ ه، 

 َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 .[58 - 56]الذاًرات:

 :ةُ رَ ط  هو الف   يدُ وح  الت  
. ئاا يِ ه شَ ك  ِ رِ شِ ه ِ تُ دُ بُ عِ تاَ  ،هللِ  ةا بَّ ة، حمُِ اإلهليَّ  ِ  هللِ   ا رَّ قِ ت مُ ت كاعَ كَ ِر رهتا إذا تُ طِ فِ  ِ  فسُ ْالنَّ 
ْالشِّ طَ ك الفِ  كوزٌ يد مَر حِ و فالتَّ   مت  خت  ُّٱعميذا، دا  اهلل تعاىل:  يلٌ ِِ ََّ  ئٌ رك طارِ ر، 

 مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت

ْم : ٱٱٱٱَّمع جع    .[30]الر

ر    َّاعه، أْ ذوِّ ر ، فأ واه ًُ طِ د عمى الفِ ولَ ًُ  وٍَّ لُ وِ مَ  كلُّ   :"دا  دا :  ْعن أيب هًر
اإلسّلم من عذد آَّم ْ  ْالدًن، . فاألصل ك  ين آَّم التوحيد(1) " هساعِ راعه، أْ ميجِّ اِّ نَ ًاُ 

ْعاا  ته در ْمن جاء  عده من ذًر  مت زت رت يب ىب ُّٱدا  تعاىل:  ،طوًمة عميه السّلم 

 مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت
 مئخئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن  مم ام يل ىل
 .[213]البقر : ٱ َّ جت هب  مب خب حب جب هئ

 ة:ي  ر  شَ يخ البَ في تار   راف  ة االنح  دايَ ب  
 َّْ  ملُّٱ رسو ٍ   ّلم أْا ، فعان عميه السَّ وحٍ ك دوم عُ   ِ يدَ قِ عن العَ  را ُ ْاِرِ  ركُ الشِّ  ثَ ما حدَ   ُ ْأ
  مه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

  .[163]النساء: ٱ َّ ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي جي يه ىه

                                           
ْاه ( 1)  .(2658) ردم، القدركتاب صحيحه،  ك مسمم ْ (، 1292) ردم، اجلنائزكتاب   صحيحه، كالبخاري ر
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ْعوح عميذِ كان  ن آََّ   ":رضي اهلل عنذِا دا  ا ن عبا  ْنٍ ر  دُ شَ ّلم عَ ِا السَّ م   ذم عمى اإلسّلمِ كمُّ   ر
". 

 ن كعب ًعين ك آًة البقر : "  يبا   أُ دراءَ  ، ف نَّ واب دطعاا   هو الاَّ وِ ْهذا القَ  :"مدا  ا ن القيِّ  
 خض حض جض مص  خص حص ُّٱراء  دوله تعاىل: ًْشذد هلذه القِ . (1)عث اهلل النبين "مفوا فبفاِتَ 

ن يِّ بِ النَّ  ةثَ عِ فبِ  .[19]ًوعس: َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حطمض
ِا  ّل بذا اِِتِ بَ سَ   .حيحًن الاَّ ن الدِّ ا كاعوا عميه مِ ع

َُِ ِِ ّلم، حىت جاء عَ ًن إ راهيم عميه السا العرب  عد ذل  عمى َِّ ْكان   ي، ف ريَّ ي اخلزاعِ ْر  ن 
ْجمَ  ْإىل أرض اِجاز  اِ رَ العَ  إىل أرضِ  ب األصنامَ ًَّن إ راهيم،  ن َّْن ت مِ دَ بِ ة، فعُ ِاصَّ  ةٍ فَ ب 

ْاعتشر الشِّ اهللِ  ْرهارك ك هذه البّلَّ املقدَّ ،  ْما جا َِّ يَّ عبِ  اهللُ  ثَ عَ إىل أن  اَ  سة   ن يِّ بِ ِامت النَّ  داا ه حم
ْجاهد ك اهلل حقا مَّ با  مِ ْاتِّ يد وحِ إىل التَّ  ا َ فدعا النا  وحيد ه، حىت عاَّت عقيد  التا جذاَِّ  ة إ راهيم، 
َِ ْمما  ْأك ْأمتَّ  ه الدِّ  ل اهللُ ة إ راهيم، ْكسر األصنام،  ْسارت عمى هنجه  ه النِّ  ًن.  عِة عمى العاملن، 

ْن املفََّّ  ِِّ مَّ هذه األُ  رِ دِ ن صَ مة مِ القر ْن املتأ ن يل مِ ِِ َِّمذا الدَّ  ر ،ة إىل أن فشا اجلذل ك القر
ْ ِ ّل ِ الََّّ  عا ِ ب َُّ بِ سَ  ِ  ةِ مَّ ن هذه األُ مِ  ريٍ رك إىل كثِ ًاعات األِرى، فعاَّ الشِّ الدِّ  عمى  ناءِ البِ  بِ بَ سَ ، 

ْالاا ظِ عِ تاَ  ِ  ّلا ثِّ َِ تَ القبور، مُ  ْلياء  ْاَِّّ يم األ ة عمى دبورهم. حَ ت األضرِ يَ نِ ة هلم حىت  ُ عاء احملبَّ اِن، 
ْثاعاا  ْنِ د مِ بَ عِ تاُ  ْاختذت أ  ملقاماهتم. رٍ ذِ ْعَ  حٍ  ِ ْذَ  ةٍ  اثَ ْاستِ  عاءٍ ن َُّ  ات مِ رُ  أعوا  القُ  اهللِ  ن َّ
ْليس عِ ذِ تِ حملبَّ  اِن إ ذاراا  الاا  ّلا رك توسُّ الشِّ هذا مسوا  ْعَ ِِ عِ زَ هلم  ِ   ا باََّ م  هذا هو  وا أنَّ سُ ذم، 

 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث  ُّٱحيث ًقولون:  نَ لِ األَّْ  نَ املشركِ   ُ وِ داَ 

ٱ.[3]الزمر:ٱٱَّ ىل

ْد  ك البشَ ْم  هذا الشِّ   ة منذم ًُ  ًثاا ْحدِ  ة ددمياا رِّ رك الذي  ْإمنا يَّ  و ِ يد الرُّ وحِ تَ نون  ِ ؤمِ فاألكثًر ة، 
ْتعاىل ، كِا دا  باََّ ًشركون ك العِ  ٱٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ :سبحاعه 

 .[106]ًوسك:
ْاملّلحِ   ،ن البشرمِ  ًسريٌ   عزرٌ إِا  بِّ الرَّ  جوََّ د ُْ مل  حَ  ْالش  هرِّ   الدَّ دَ كفرعون  ن ك هذا يِّ يوعِ ن 

                                           
 (.2/102)( إغاثة المذفان 1)
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ْإِا  ِ رَ ن  اب املعا اَ ه مِ م  ِ حوَّهُ ْجُ  ،الزمان ْدرارَ ذِ نِ ه ك  اطِ  ِ  ْن لإلدرارِ رُّ طَ َِّ  فذم مُ ،    ،ذمأعفسِ   ِ م 
 َّ  حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱكِا دا  تعاىل: 

 .[14:النِل]
ْأنا وجِ ن مُ له مِ  موجوَّ ِ  دا  ق. ْكلُّ ن ِالِ له مِ  وق ِ  دَّ خمم كلا     أنَّ ْعقوهلم تعرِ   ظامَ عِ  د. 
ه، مِ قِ عَ لِ  دٌ ا فادِ ره فذو: إما ن أععَ مَ  ،ددًر عميم ر حعيمٍ  ِّ دَ ن مُ له مِ  ديق ِ  دا ط الدَّ هذا العون املنَّبِ 

ْسَ مَ قِ ى عَ دد أل َ  رٌ عا ِ أْ مُ  ْهذا ِ عِ سَ فِ ه عاَ فِ ه،    ه.   َ رَ باَ ه، 

 :األسئ َلة
 دِ  عمى ذل .م  اِستِ  اخلمقَ  اهللُ  : ملاذا ِمقَ 1 
ة ماااا  ئَاااأماااام العبااااار  اخلاطِ )×( ْعّلماااة ، حيحةأمااااام العباااار  الاَّاااا (✓)  عّلماااة َضااا: 2 
 يح اخلطأ.تاحِ 
 .رِّ ْالشَّ  عمى اخلريِ  فطورٌ اإلعسان مَ  -أ
 وحيد.عوهتم إىل التَّ دَ ن لِ يِّ بِ عث اهلل النَّ فبَ  ،ركم الشِّ آََّ األصل ك  ين  -ب
ْعُ كان  ن آََّ   -ج ْنٍ ر  دُ شَ ّلم عَ ِا السا وح عميذِ م   ذم عمى اإلسّلم.كما   ر
 جاء داي  ن كّلب ف ري ًَّن إ راهيم الذي كان عميه العرب. -َّ
ر  العرب دبيمة ِزاعة. -ها ْجمبذا إىل جًز ْ  من عبد األصنام   أ
 ؟. ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ: ما املراَّ  اإلميان ك دوله تعاىل: 3 
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  :انيالث   لُ ص  فَ ال

 :كُ ر  الش  

  هُ أنواعُ و  هُ يفُ عر  تَ  

 :هيفُ ر  ع  ت َ 
ْإهليَّ تِ يَّ تعاىل ك ر و ِ  هللِ  ً ٍ رِ ل شَ عِ رك هو: جَ الشِّ  ْال الِ تِ ه  و عُ دِ ة  أن ًَ يَّ وهِ لُ ب اإلشراك ك األُ ه. 
ْالنَّ من أعوا  العباَّ : كالذَّ  له شيئاا   َ ارِ ه، أْ ًَ غريَ  م  اهللِ  ْالر  ح  ْاخلو   ْاحملبَّ ذر   ة.جاء 

 :هُ مُ ظ  وعَ  ك  ر  ر الش  طَ خَ 
ْذل  ألمورٍ رك أعظم الذُّ الشِّ   : ، منذاعوب، 
َِ  ،ةص اإلهليَّ ك ِاائِ  قِ  اخلالِ  لمِخموقِ  يهٌ بِ ه تشِ أعَّ  - 1 ه ذَ باَّ فقد شَ  أحداا  م  اهللِ  كَ ن أشرَ ف

ْهذا أعظَ  ِ    ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱمم، دا  تعاىل: الظُّ  مُ ه. 

 .[13:لقِان] َّ رئ ّٰ
َْ ْالظُّ  َِ وضِ ك غري مَ  يءِ الشَّ   ُ ضِ مم هو  باَّ  ك غري   العِ ضَ فقد َْ  اهللِ  غريَ  ن عبدَ عه. ف
ْذل  أعظَ قِّ حِ ذا ل ري مستَ فَ رَ عذا، ْصَ موضِ   مم. م الظُّ ذا، 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱدا  تعاىل:  -ب منه ن مل ًتُ َِ ر لِ ه ِ ً فِ  أعَّ أَِب  اهللَ  نَّ أ - 2

 .[48:النساء]ٱٱَّخب حب جب  هئ مئ خئ
ْأعَّ رِ ة عمى املشِ م اجلنَّ ه حرَّ  أعَّ أَِب  اهللَ  أنَّ  - 3  حي ُّٱدا  تعاىل:  ،مجذنَّ  د ك عارِ خممَّ  دٌ ه ِالِ ك، 

 مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 .[728 :املائد ] َّ نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب
 مبخب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱتعاىل: دا   ،األعِا ِ  ط جي َ رك حيبِ الشِّ  نا أ - 4

 .[88 :األععام] َّ مث  هت مت خت حت جت هب
 مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱْدا  تعاىل: 
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 .[65 :الزمر] َّ مخ جخ
ْاملا الدَّ  حّل َ ل املسمِن ًعون إذا داتَ ك املشرِ  نَّ أ - 5 ل املسمِن فّل قاتِ ، أما إذا مل ًُ م 

 حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ُّٱدى عميه كِا دا  تعاىل: عتَ ًُ 

 .[190 :البقر ] َّ خل
ار إىل  ّلَّ املسمِن ن العفا ن جاء مِ حوها أْ مَ املسمِن ال  فتَ  َِّ ر املوجوَّ ك  ّلا العافِ أما 

ء ِ  وز اِعتِ  أْ جتار ٍ  ِلٍ عَ لِ  ْاألمان فذِؤ داء عمى أمواهلم أْ أعراضذم أْ دتمذم، ْأعطوا العذد 
 .(1) ة "ة اجلنَّ حَ ح رائِ داا مل ًرَ اهَ ل معُ تَ ن داَ مَ دا :"  نيب ْدد أِرج البخاري ك صحيحه عن ال

َِ  ،ه عنذِاه عفسَ سبحاعَ  بُّ الرَّ  هَ زَّ عاَ  بٌ يِ ْعَ  صٌ قُّ ناَ رك تاَ الشِّ  نَّ أ - 6  هللِ فقد أثبت   اهللِ  ن أشركَ ف
ْهذا غاًة احملاََّّ ه عفسَ ما عزَّ  ْغاًة املعاعَ    هللِ ه عنه،  ْاملشادَّ دَ تعاىل،   . ة هللِ   
 العبائر؟ ئعم  أكَب أِ أعبِّ " :دا   ، عن أيب  عر  ر العبائِ رك أكَب الشِّ  نا أ - 7

ْعقوق الوالدًن  .اِدًث (2)" دمنا:  مى ًا رسو  اهلل. دا : اإلشراك  اهلل 
ْاألمر أن ًُ  القادَ  أِب سبحاعه أنا  "محه اهلل:ر  دا  ا ن القيم    أمسائه عرَ  اخلمق 

ْحدَ ْصِ  ًْعبد   َّىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ "، دا  تعاىل: ه ِ ًشرك  هفاته، 
ْهو العد  الذي دامت  ه السا ا   القِ ْأن ًقوم النا .[56:الذاًرات] ْاألرض، كِا ِسط،  وات 

 َّحنجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱدا  تعاىل: 

ْهو رَ سط التَّ م القِ أعظَ ن ْمِ ، [25 :دًداِ] ْدِ   ُ أِ وحيد،  ْأنَّ العد   ، كِا مٌ مِ رك  ُ الشِّ  وامه. 
 .[13:لقِان] َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱدا  تعاىل: 
ْالتَّ م الظُّ رك أ مَ فالشِّ  هلذا املقاوَّ فذو أكب  نافا ا مُ  دا . فِا كان أشَ  ِ دِ   العَ يد أعدَ وحِ مم. 
 .(3)" رالعبائِ 

                                           
ْاملواَّعة،  اب: إمث من دتل معاهداا   ري جرم، ردم )(  1) ة   (.3166كتاب اًِر
 ك كتاب الرتمذيْ (، 87) ، ردماإلميان ، كتابمسممْصحيح (، 2511)ردم  ،الشذاَّات ، كتابالبخاريصحيح ( 2)

 (. 5/37أمحد )ْ (، 3019) ، ردمتفسري القرآن
 . (109ص )( اجلواب العاك 3)
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 رك:الش   أنواعُ 

 وعان: رك نَ الش  
ح  ائِ الذَّ ب  ِ رُّ قَ ْالتاَّ  اهللِ  كدعاء غريِ   ،اهللِ    ل ريِ باََّ العِ  ن أعوا ِ مِ  ءٍ يِ شَ   ُ رِ ْهو صَ ل: وع األو  الن  
ْرِ ْالنُّ  ْرجاء غريِ ْالشَّ  ْاجلنِّ  القبورِ أصحاب ن مِ  الماهِ  ل ريِ  ذ   اهللُ ر عميه إِا دِ قِ فيِا ِ ًاَ  اهللِ  ياطن. 
ْتفرِ اِاج َّاءِ ن دَ مِ  ْرو ذل  مما ًُ ر اتًج العُ ات   ة عمى دبورِ يَّ حة املبنِ األضرِ   َ وِ اآلن حَ ل فعَ ، 

ْالاا  ْلياء   هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ُّٱاِن. دا  تعاىل: األ

 خس حس جس مخ جخمح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب  جب

 .[18:ًوعس] َّ
ْهو َْ وحِ ص التَّ قِ نِ ه ًاُ ة، لعنَّ ن املمَّ ج مِ ر ِ َيِر أص َ  كٌ رِ شِ اني: وع الث  الن   رك ة إىل الشِّ يمَ سِ يد، 
 : سمان  وهو ق   ،األكَب 

ْهو: ألفاظٌ  اهِ  كٌ رِ شِ ل: األو   مُ س  الق   ، دا  الماه   ريِ  كِ كاِمِ   ،فاأللفاظُ . ْأفعا ٌ  ر، 
ن مَ " ًقو : اهلل  ف ين مسعت رسو َ  ،اهلل   ريِ  كُ ِ حيمَ  - رضي اهلل عنذِا -ا ن عِر 

ْأشركفَ فقد كَ  الماهِ  ك   ريِ حمَ   . (1) " ر 
ِا أص َ  ركٌ ْهو شِ  باَّته له ك إىل َّرجة عِ ِاا عند اِالِ ظَّ عَ ه مُ  إذا كان احملمو   ِ ر، إ
ن ِون مِ ن ًعظِّ ف هنم َيافون مَ  ،القبور اَِّ با أكب، كِا هو اِا  اليوم عند عُ  ركٌ فذذا شِ 

ْتعظِ ذم مِ ن ِوفِ بور أكثر مِ أصحاب الق ِِ ن اهلل  هم أن ن أحدِ ب مِ مِ يث إذا طُ حب ؛هي
ِا ك  ِ ِه مل حيمِ عظِّ الذي ًُ  لِّ وَ ك  الحيمِ  ْإذا طُ ه إ  كَ منه أن حيمِ  بَ مِ  إذا كان صاَّداا، 
ْإن كان كاذ اا، فاِمك ِ  كَ مَ حَ   اهللِ  ِا ِْ ًمِ  ،ه ِ  لمِحمو ِ  يمٌ ظِ عِ تاَ  ه  ْ ب  ،  اهللِ يق إ
ِ  :أي ،[89 :املائد ]ٱَّ جض مص ُّٱدا  تعاىل: ،ر منذافّل ًعثِ  ري اليِن  اهللِ تودِ 
ِا حتمِ  ْالِبِّ ْك حالة الاِّ  ، عند اِاجةفوا إ ِا ب فيذِ ذِ ْالعَ  كِ اِمِ   َ رَ ثاِ كَ   ألنَّ  ؛دق 
ِا   وحيد.ناك كِا  التَّ ْهذا ًُ  ،يم لهعظِ التَّ  مِ دَ ْعَ  خفا   اهللِ ن عمى اِستِ ًد

عمى حترميه احرتاماا ِسم اهلل تعاىل  يد عمى كثر  اِمك مما ًد ا عِ الوَ   دَّ ففيه شِ 

                                           
ْاه البخاري ك صحيحه،( 1)  .(1646) ، ردماألميان ، كتابك صحيحه مسممْ (، 5757) ، ردماألَّب كتاب  ر
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ْدد ْصك اهلل املنافقن  أهنم ك  اهلل كاذ اا، م اِمِ ْكذل  حيرُ  ،ْتعظيِاا له سبحاعه
ْهم ًعمِون.ذِ فون عمى العَ حيمِ   ب 

ْفّلن، : ما شاء الماه ْشئت ْدو   مث ء اهللواب أن ًقا : ما شاْالاَّ  ،ْدو : لِو اهلل 
ْلِو الماه مث فّلن  عةا تجعل مشيئة العبد تا ِ ، فاِيتيب م  الرتَّ لرتَّ تقتَّي ا مث ألنَّ  ؛فّلن، 

ر] َّ مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱدا  تعاىل: ، الماه ةِ يئَ ملشِ  ا الواْ فذي ْأما ، [29:التعًو
ْاِشرتِ ملطمَ   . يباا قِ عِ ِْ تاَ  اك ِ تقتَّي ترتيباا ق اجلِ ، 

ْهذا مِ   اهللدو : ما ل إِا اا ن األمثمة أًَّْمِ   ْ ركات .  اهللِ  ن  ركاتِ ْأعت. 
ِِ ْأما  ْاخليط لِ ثل لبس اِمَ ا األفعا : ف ِائم عه، ْمثل تعميق التفِ ّلء أْ ََّ رف  البَ قة 
رك ه، فذذا شِ ّلء أْ َّفعِ رف  البَ هذه أسباب لِ  ن العن ْغريها، إذا اعتقد أنَّ مِ  ِوفاا 
ذا ّلء  نفسِ   البَ ا إن اعتقد أهنا تدف  أْ ترفَ أما ْ  ،هذه أسبا اا مل  عل  اهللَ  ألنَّ  ؛رأص َ 

 الماه.  ق   ريِ مَّ عَ ه تاَ ألعَّ  ؛رك أكَب فذذا شِ 

 ر: األصغَ  ك  ر  ن الش  اني م  م الث  س  الق  
ْهو الشِّ ي  فِ َِ  كٌ رِ شِ  ْالناِّ ،  ْالسُّ كالرِّ   ،اتيا رك ك اإلراَّات  َِ   ،ِعةًاء  َِ كأن ًع ب رَّ قَ تاَ ا ًاُ مما  ّلا ل ع

ًُْثىن عميهق ألجل أن ميدَ دَّ ه أْ ًتاَ ّلتَ ن صَ كأن حيسِّ   ،عميه ا ِ النا  ناءَ ه ثَ ه إىل اهلل، ًًرد  ِ  ِ  أْ  ،ح 
حيسِّ الذِّ ظ  ِ فَّ مَ تاَ ًاَ  ميدَ يُ ا  فاَ عه النا َِ ألجل أن ًسِ  ؛ ّلَْ التِّ ه  ِ وتَ ن صَ كر  ْالرِّ حُ ثنوا عميه  ًاء إذا وه. 
 هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ  ُّٱ دا  اهلل تعاىل: ،همَ طَ ل أ ِ َِ ط العَ ِالَ 

 .[110 :العذك] ٱٱَّ لك
رك ْما الشِّ  ،دالوا: ًا رسو  الماه ،راألص َ  ركَ عميعم الشِّ    ما أِا ُ أِوَ :"  يبُّ ْدا  النَّ 

 . (1) " ًاءدا : الرِّ  ،راألص َ 
َِ   ،ويِّ يَ عاِ ِ  الدُّ الطَّ  ل ألجلِ َِ ْمنه العَ  أْ  ،املا ِ  ألجلِ  ا َ النا  ن أْ ًؤمُّ أْ ًؤذِّ  ن حيجا ك

                                           
ْاه أمحااااد1) ْدااااا  (، 14/323) ْالب ااااوي ك شاااارح الساااانة (،4301) ردم ااااالعبااااري املعجاااام ْالطااااباين ك (، 5/428) ( ر

ْدااااا  " إسااااناَّه حساااان "املنااااذري: ْدااااا  اِااااافظ ا اااان  "، حيحْرجالااااه رجااااا  الاَّاااا "اهليثِااااي  عاااادما عاااازاه ألمحااااد:. 
 ." إسناَّه حسن"حجر:
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س عبد عِ ًنار، تَ عبد الدِّ  سَ عِ تَ " : يبُّ دا  النَّ  ،د ألجل املا أْ  اهِ  رعيا الشَّ  م العممَ مَّ عَ ًتاَ 
ِِ عِ رهم، تَ الدِّ  ِِ عِ ة، تَ ياَ س عبد اخل  . (1)"طخِ سَ  ْإن مل ًعطَ  ،يضِ ي رَ إن ُأعطِ  ،ةيمَ س عبد اخل

ْالناِّ ا الشِّ ْأما  "دا  اإلمام ا ن القيم رمحه الماه: ِ ساحِ ات فذل  البَ يا رك ك اإلراَّات  ل حر الذي 
ْدلَّ  َِ  ،نهو مِ جُ نِ ن ًاَ مَ  له.  ْطَ  بِ قرُّ التَّ  ن غريِ مِ  ْعوى شيئاا  اهللِ  هِ جِ َْ  مه غريَ ِِ عَ  ِ  ن أراََّ ف  اجلزاءِ  بِ مَ إليه 

ْإراََّ تِ يَّ ك ك عِ رَ منه فقد أشِ  ْأدوالِ ك أفعالِ  هللِ  صَ مِ أن َيِ  ْاإلِّلصُ  ،هتِ ه  ْإراََّ ه  ْعِ تِ ه   ه. تِ يَّ ه 
ِْ ًُ ه كمَّ هبا عباََّ  الماهُ  ال  أمرَ  ة إ راهيمَ ما ة مِ يَّ يفِ ْهذه هي اِنِ  ْهي  دٍ ن أحَ ل مِ قبَ ذم،  غريها، 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱة اإلسّلم. كِا دا  تعاىل: يقَ قِ حَ 

  "فذاءِ ن السُّ عنذا فذو مِ  بَ غِ ن رَ ّلم ال  مَ ة إ راهيم عميه السا ْهي مما  ،[85 :آ  عِران] َّ زب
 اعتذى.  (2)

 ر:رك األصغَ ر والش  رك األكبَ الفرق بين الش  
 ر، وهي: ر واألصغَ األكبَ  ك  ر بين الش   روقا  أن هناك فُ  ح م ما سبقيت ض  

 ة. ن املمَّ رك األص ر ِ َيرج مِ ْالشِّ  ،ةن املما ج مِ األكب َيِر  ركُ الشِّ  - 1
 ذا. مَ َِ ه فيذا إن ََّ بُ د صاحِ ر ِ َيمُ رك األص َ ْالشِّ  ،اره ك النا بُ د صاحِ رك األكب َيمُ الشِّ  - 2
ْإمنا حيبِ ر ِ حيبِ رك األص َ ْالشِّ  ،األعِا ِ  جي َ  طُ حيبِ  رك األكبالشِّ  - 3 ط ط جي  األعِا ، 
ْالعُِل ألجلِ الرِّ   طاه فقط. عيا العَِل الذي ِالَ الدُّ  ًاُء 

ْاملا َ يح الدَّ بِ رك األكب ًُ الشِّ  - 4  ِا. ذُ يحُ بِ ر ِ ًُ رك األص َ ْالشِّ ، (3) م 

ْ ن املؤمِ بِ ة  ن صاحِ اَ اخلالِ   داَْ ب العَ وجِ رك األكب ًُ الشِّ  -5 ُِ ن، فّل  وز لِ نِ ه  ه تَ ؤمنن حمبَّ م

ْلو كان أداَ واِتِ ْمُ   بُّ به حيَ  ل صاحِ  ؛طمقاا مُ    املواِ َ ه ِ مينَ ر ف عَّ األص َ  ركالشِّ ا ْأما  ،ًبرِ ب دَ رَ ه 
ًُْ  َ باِ ًْاُ  ،ن اإلميانِ ما فيه مِ  رِ دِ قَ واىل  ِ ًُْ   . يانِ اِ ن العِ ما فيه مِ  رِ دِ قَ ى  ِ عاََّ ض 

                                           
ْاه البخاري 1) ْالسريكتاب (،  3/223ك صحيحه )( ر  ،كتاب الرداق(،  7/175ْك ) ،اِراسة ك ال ْز :،  اباجلذاَّ 

 . ن فتنة املا قى مِ ما ًتَّ  : اب
 . (115ص )( اجلواب العاك 2)
ْإمنا هو لإلمام العام لِ دٍ أحَ  ن هذا ليس مباحاا لعلِّ ( لع3)  ، ُِ  ن.ِِ سمِ م
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 فذذه ِ جتوز إِا  ، رَ ْاملؤازَ   َ رَ َّي املناصَ ة ال  تقتَ يَّ ًنِ ة الدِّ ر هنا احملبَّ ة العافِ حرمي حمبَّ تَ ْاملقاوَّ  ِ 
ُِ لِ  ْأما سمِ م كثري  دا    ة هذا األصلِ ْأَّلَّ  ،ًبٍ درِ  بَ ْلو كان أدرَ  ،هِ رِ فِ كُ   ض ألجلِ  َ باِ يُ ر فاَ ا العافِ م، 

 مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ُّٱتعاىل: 

ْدوله تعاىل: [4 :املِتحنة] اآلًة َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت  ،
 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ة ا احملبَّ ْأما  ، [22 :اجملاَّلة]ٱٌَّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىه
َِ يَّ بيعِ الطَّ  ة يعَ بِ ز ، فطَ جائِ فَ  نَ  ِ حمارِ   غريَ اراا إذا كاعوا كفا  د أْ األخِ لَ د أْ الوَ ْجة أْ الوالِ ة الزَّ بَّ حَ ة ك
ْلذل   وز اإلهداءُ  ٍ وَ عِ ََّ  ْإحسانٍ  نٍ عاُْ ْتَ  رل ة  ِ ّلدَ ذِا عَ  ينَ  ةِ ّلدَ العَ  ْالتَّ إليذِ  ،  م حيرُ  ،ل معذمعامُ م 
ْ ُ ي عميذِ عدِّ التَّ   رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱم، دا  تعاىل: ذِ ِِ مِ م 

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث

ْادِ لنَّ فا، [9-8 :املِتحنة]َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن عمى   ٌ ذي 
ْاحملبَّ التَّ  ْاألَ الدِّ  لِ ألج ةِ ول  أْ ألجل  ،ةرا َ القَ  ألجلِ  عمى اإلحسانِ   ٌ ْادِ  ْالِبِّ   اإلحسانِ  رُ مِ ًن، 

 م.املسمِ  ًنِ دِ  ِ  لُّ ِ َيِ  هٍ جِ عمى َْ  اجلوارِ 

 :األسئ َلة
 ؟ عوبم الذا ملاذا صار أعظَ  رك،  الشِّ : عرِّ 1 
 :ليل عمىذكر الدَّ : اُ 2 
 . هِ  كَ ن أشرَ َِ ر لِ ً فِ  ِ اهللَ  أنَّ  -أ
 ر.اك النا  دٌ ه خممَّ ْأعَّ  ،كة عمى املشرِ م اجلنَّ حرَّ  اهللَ  أنَّ  -ب
 ر. العبائِ أكَب  ركَ الشِّ  أنَّ  -ج
 ِا ًأيت:ل لِ : عمِّ 3 
 مم.م الظُّ رك أ مَ الشِّ  -1
 ه عنه.ه عفسَ سبحاعَ  ه اهللُ زَّ عاَ  بٌ يِ ْعَ ص ق  رك تناَ الشِّ  -2
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  اهلل. ل اجلاهمنذَ املشرك أجِ  -3
 دِ  عمى ذل .م  اِستِ  ،ركذكر أعوا  الشِّ : اُ 4 
 :أمام العبار  اخلاِطئة)×( ْعّلمة  حيحة،الاَّ ( أمام العبار  ✓ :  ض  عّلمة ): 5 
ِْ َيمِّ ن املمَّ ه مِ بَ ج صاحِ ب َيِر رك األكَ الشِّ  -1  )  (.    ارك النا  دهة 
 )  (.    رأص َ  كٌ رِ  اهلل شِ ر عميه إِا فيِا ِ ًقدِ  اهللِ  جاء غريِ رَ  -2
 )  (.       يا فِ َِ  كٌ رِ شِ  اهللِ  ك   ريِ اِمِ  -3
 )  (.  رأص َ  ركٌ شِ  ّلءِ البَ   ِ فِ رَ لِ  هذه أسبابٌ  أنَّ  قاَُّ ْاعتِ  ْاخليطِ  ةِ اِمقَ  سُ بِ لُ  -4
ًْتَ ن صّلتَ ن حيسِّ مَ  -5 ًُْ ه النا حَ ن أجل أن ميدَ ق مِ دَّ اَ ه   )  (.  يا فِ َِ  ركٌ ثنوا عميه شِ ا  
ْالشِّ رك األكَب  ن الشِّ  ذكر الفرق: اا 6   رك األص ر. 
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 :ثال  الث   لُ ص  الفَ 

  هُ واعُ ن  أَ ، و هيفُ ر  ع  ت َ  :رُ ف  الكُ  

 ه: يفُ ر  ع  ( ت َ أ)
ْالسا يَ  طِ التَّ  :ةِ  َ ك المُّ  رُ فِ العُ   .رُ تاِ ة 
ْ مل  ًبٌ عذِ سواء كان معه تَ  ،همِ سُ ْرُ   الماهِ  م اإلميانِ دَ عَ  رَ فِ العُ  ف نَّ  ،اإلميانِ  دُّ : ضِ شرعاا  رُ فِ ْالعُ  أ

ْ إعراضٌ  بٌ ًِ ْرَ      ل شَ  ؛عذًبٌ ن معه تَ ًعُ  ْ حَ  أ ْ اتِّ  رٌ باِ د أْ كِ سَ أ   عن اََّّ الاا  األهواءِ  عضِ بَ لِ  با ٌ أ
  (1) .هن غريِ مِ م ب أعظَ ْإن كان املعذِّ  ،سالةبا  الرِّ اتِّ 

 ه: ( أنواعُ )ب
 : وعان  نَ  رُ ف  الكُ 
ْهو مخسَ ن املمَّ مِ   َيرجُ أكَب  رٌ فِ كُ ل: وع األو  الن    : ة أدسامٍ ة، 
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱدوله تعاىل:  عميه ليلْالدَّ  ،ًبِ ذِ عِ التَّ  رُ فِ كُ ل: م األو  س  الق  

 .[68 :العنعبوت]ٱٱَّ ىن نن من زن رن ممام يل  ىل مل
ِِ  ر اإل اءِ فِ كُ اني: الث   مُ س  الق    حئ جئ يي ُّٱيل دوله تعاىل: لِ ْالدَّ ، ًقِ ادِ م  التَّ  بارِ عِ تِ سِ ْا

 .[34 :البقر ]ٱٱَّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱدوله تعاىل:  يللِ ْالدَّ  ،نِّ الظَّ  رُ فِ ْهو كُ ث: ال  الث   مُ س  الق  

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 .[38 - 35 :العذك] َّ ىت
 َّخئ حئ جئ يي  ىي ُّٱٱليل دوله تعاىل:ْالدَّ  ،ر اإلعراضِ فِ كُ ع: اب  م الر  س  الق   
 .[3 :األحقا ]

                                           
ْى لشيخ اإلسّلم ا ن تيِية )1)  (. 12/335( جمِو  الفتا
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 جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱيل دوله تعاىل: لِ ْالدَّ  ،فاقِ النِّ  رُ فِ كُ س: م الخام  س  الق  

 .[3 :املنافقون] َّ جخ مح
ذا ك العتاب تُ يَ ِِ سِ ت تَ ََّ رَ ال  َْ  عوبِ الذُّ ثل مِ ة، مَّ ِِ ان الج مِ  َيِر ر ِأص َ  رٌ فِ كُ اني: وع الث  الن  
ْهي ِ تَ راا فِ كُ   ةِ نَّ ْالسُّ   ُّٱه تعاىل: ك دولِ  ة املذكورِ َِ عِ الناِّ  رُ فِ كُ   ه:لامثْ  ،العفر األكب دِّ ل إىل حَ اِ ، 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه

 .[112 :النحل] َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

 .(1) "ك رَ شِ ر أْ أَ فَ كَ فقد   اهللِ  ك   ريِ مَ ن حَ مَ :" دا   ،اهللِ    ريِ  كِ ل اِمِ ْمث
ْاه عبداهلل  ن مسعوَّ  ك م املذكورِ املسمِ  تا ِ ْمثل دِ  " دا : النيب  أنَّ  اِدًث الذي ر

 .(2)  "رٌ فِ كُ   هُ تالُ ْدِ  ،وقٌ سُ م فُ املسمِ  بابُ سِ 
مث  "،ا َ ت النا اِ نِ تاَ اسِ :" َّا ِ ة الوَ جَّ ك حَ   يبُّ دا : دا  ل النَّ  ْك حدًث جًرر  ن عبداهلل 

 .(3)  "ضٍ عِ  اَ  دابَ عم رِ ب  عَُّ رِ َِّ ، ًَ اراا فا ي كُ دِ عِ عوا  اَ جِ رِ ِ تاَ " دا :
 يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱ، دا  تعاىل: ناا ؤمِ   مُ ريَ بِ العَ  بَ عِ رتَ مُ  ل الماهُ عَ دد جَ ْ 

ْجعمَ ل مِ ج القاتِ فمم َيِر  َّاك  نن من زن رن مم ُّٱٱفقا : ااصِ ل القِ وَ لِ  ه أِاا ن الذًن آمنوا، 

ْدا  تعاىل: بٍ ًِ ّل رَ ًن  ِ ْاملراَّ أِو  الدِّ ، [178 :البقر ] َّمي زي  ري ٰى ين ىن  ُّٱ. 

 خس حس جس مخ جخ ُّٱ: إىل دوله تعاىل ، َّين ىن نن من زن  رن مم

 . (4) [10 - 9 :اِجرات] َّ خض حض جض  مص خص حصمس
ْالعُ األكَب  رِ فِ  ن العُ  لفرقا اأما ْ   رك األكَب  ن الشِّ  قِ رِ ديل ك الفَ  ثل ماقا  فيه مِ فيُ  راألص َ  رِ فِ  
 ر.رك األص َ ْالشِّ 

                                           
 ( تقدم ختر ه. 1)
ْاه البخاري2) ْهو ِ ًشعرِو  املؤمن من أ :، كتاب اإلميان،  اب(1/17ك صحيحه ) ( ر   ك ْمسمم، ن حيبط عِمه 

 (.65"، ردم ) ه كفرتالُ ْدِ  ،سوقٌ م فُ باب املسمِ سِ " :صماى اهلل عميه ْسمام  يان دو  النيب :كتاب اإلميان،  اب
ْاه البخاري (3) ْمسمم، كتااب اإلمياان،  ااب :كتاب العمم،  اب  (،1/38ك صحيحه ) ر  ياان معاىن  :اإلعاات لمعمِاء 

 (.65 "، ردم ) عضٍ  دابَ عم رِ ب  عَُّ اراا ًَّرِ فا ِ ترجعوا  عدي كُ " :صماى اهلل عميه ْسمام دو  النيب
ًْة (4)   ط املعتب اإلسّلمي.(، 361)ص  شرح الطحا
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 :األسئ َلة
 عاا.رِ ْشَ  ةا  َ لُ  رَ فِ   العُ عرِّ  :1 
 ة عمى ما ًأيت:لَّ َِّ : اذكر األَ 2 
 .نا كفر الظا  -أ
 ًب.عذِ ر التَّ فِ كُ   -ب
ْاِستِ فِ كُ   -ج  ادًق.عبار م  التَّ ر اإل اء 
 ر اإلعراض.فِ كُ   -َّ
 فاق.كفر النِّ   -ها
 الية:التا  اوصِ ة ك النُّ ن املمَّ مِ  جَ املخِر  رَ فِ  العُ :  نِّ 3 
  .َّخئ حئ جئ يي  ىي ُّٱٱدا  تعاىل: -أ
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱدا  تعاىل:  -ب

 .َّٱُّ َّ ٍّ
 . "رٌ فِ ه كُ تالُ ْدِ  ،سوقٌ م فُ املسمِ  بابُ سِ :" دا   -ج
 .ك "رَ شِ ر أْ أَ فَ فقد كَ  اهللِ  رِيِ  َ ك  ِ مَ ن حَ مَ :" دا   -َّ
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 عاب  الر   لُ ص  الفَ 

  هُ واعُ ن  أَ و  ،هيفُ عر  تَ  فاقُ الن   

 ه: يفُ عر  تَ  (أ)
ْهو مَ ةا قَ نافاَ ْمُ  فاداا عِ  ،قُ نافِ ًُ  ،قَ قا : عافَ ًُ  ،قَ عافَ مادر:  :ةا ل َ  فاقُ النِّ   ، ُِ د حَ قاء: أَ افِ ن النا وذ مِ أ
ْاحِ مِ  بَ مِ ه إذا طُ ، ف عَّ هِ رِ حِ ن جُ مِ  و ِ  ُ ج الريَ خماِر  َِ رَ هَ  دٍ ن  َِ ب إىل اآل ن هو مِ  :ْديل ،منه جَ رَ ر ْ
ْهو السا فَ الناَّ   . (1) يهِ  فِ رَت تَ سِ الذي ًُ  بُ رِ ق، 

ه ألعَّ  ؛ي  ذل مسِّ  ،رِّ ْالشَّ  رِ فِ العُ  نُ ْإ طا اإلسّلمِ  إ ذارُ  :ر  فِعناهك الشَّ فاق أما النِّ ْ 
َِ  ن  ابٍ ج منه مِ َيرُ  ن  ابٍ مِ   ِ ِر ل ك الشَّ ُِ دِ ًَ  ْ آ  ُّٱقوله: تعاىل  ِ  اهللُ  هَ بَّ ىل ذل  عاَ إر. 

 جتهب مب خب حب  جب هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني

 .  ِ ِر الشَّ ن جون مِ اخلارِ  :، أي[67 :التو ة] َّ جح مج حج مث  هتمت خت حت
 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّٱًن فقا : رِ ن العافِ مِ  اا را ن شَ قِ املنافِ  اهللُ  لَ عَ ْجَ 

 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱْدا  تعاىل:  .[145 :النساء] َّ جخ مح

 رب يئ ىئ ُّٱ ْدا  تعاىل:، [142 :النساء]ٱٱَّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 يف ىف يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب

 .[10 - 9 :البقر ] َّ اك يق ىق
 : هواعُ ن  )ب( أَ 

 : وعان  نَ  فاقُ الن  
ْهو النِّ فاق اِعتِ النِّ ل: وع األو  الن   ن بطِ ًُْ  به اإلسّلمَ ر صاحِ ذِ ظِ  الذي ًُ فاق األكَب قاَّي، 
 .ارن النا ل مِ رك األسفَ به ك الدَّ ية، ْصاحِ العمِّ ًن  ِ ن الدِّ مِ  و  خمرجٌ ْهذا النَّ . رَ فِ العُ 

 مِ دَ ْعَ  ،فرِ ن العُ ذا: مِ كمِّ   رِّ الشَّ  فاتِ اِ ه  ِ ك الماه أهمَ صَ ْدد َْ ير منهم: حذ  ه والت  أهل   فاتُ ص  

                                           
 ( مبعناه. 5/98( النذاًة ِ ن األثري )1)
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ْاِسِ اإلميانِ  ْالسُّ ْأهمِ  ًنِ الدِّ  ِ  ذزاءِ تِ ،  ْامليلِ ًَ رِ خِ ه،  هلم م ذِ تِ كَ شاَر ُِ لِ  ًنِ الدِّ  ة إىل أعداءِ يَ مِّ العُ  ِ  ة منذم، 
ء مَ  ،اإلسّلمِ   ِ داَْ ك عَ  ْن ك كلِّ ْهِؤ ِْ    اإلسّلمِ وَّ ر داُ ِا عندما تظذَ ِْ سيَّ  ،مانٍ زَ  وجوَّ
ْن الدُّ ظذِ اهر، ف هنم ًُ ته ك الظا مَ قاَْ يعون مُ طِ ستَ ًَ  ألهمِ  ِو  فيه ألجل العيدِ ر ن. ه ك الباطِ له 

ًْأمَ  ْأمواهلم. فيُ ألجل أن ًعيشوا م  املسمِن  ْمّلئعته ق إمياعَ ر املنافِ ظذِ نوا عمى َّمائذم  ه  اهلل 
ْاليو  ْرسمه  ْهو ك الباطِ ْكتبه   .ه ِ  بٌ ذِّ عَ مُ  ،هن ذل  كمِّ مِ  خٌ مِ سَ نِ ن مُ م اآلِر 

ءِ  تارَ أسِ    اهللُ ْدد هتَ  ْجمَّى لِ هُ أسرارَ  كَ قن، ْكشَ املنافِ  هِؤ هم ه أمورَ عباَِّ م ك القرآن العرمي، 
ْمِ  ْذكر طوائِ ن أهمذا عمى حَ ليعوعوا منذا  ملؤمنن اِمن  البقر سورِ    ة ك أَّْ ّلثَ ك العامل الثَّ ذر. 

ْاملنافقن. فذكَ ْالعفا   ؛ْك املنافقن ثّلث عشر  آًة ،ار آًتنْك العفا  ،املؤمنن أر   آًاتر ك ار 
ْعُ رهتِ ثِ عَ لِ    ٌ ًدَ دِ هبم شِ  اإلسّلمِ  ةَ يَّ مِ  َ  ف نَّ  ،هْأهمِ  م عمى اإلسّلمِ ذِ تِ نَ تاِ   فِ دَّ ْشِ  ،ّلء هبماِ تِ  ِومِ م 
ْمُ تِ رَ اِ عُ  ْإىل نسو ون إليهِ م مَ ألهنَّ  ؛اا دا جِ   ه ك كلا تَ داَْ جون عَ َيرِ  ةِ يقَ ه ك اِقِ ْهم أعداؤُ  ،هواِتِ ه 
ْهو غاًَ ْإصّلحٌ  مٌ مِ ه عِ ل أعَّ اجلاهِ  ظنُّ ، ًَ بٍ دالَ   .(1) ْاإلفساَِّ  لِ اجلذِ  ةُ ، 

 . (2) ي  قاد  االعت   فاق  الن   ن أنواع  م  و 
 .  الرسو ِ  ًبُ تعذِ  - 1
 . سو   عض ما جاء  ه الرَّ  تعذًبُ  - 2
 . سو  الرَّ  ضُ  ِ  اُ  - 3
 . سو    ض  عض ما جاء  ه الرا  - 4
 . سو  الرا  ًنِ َِّ  املسر   اخنفاضِ  - 5
 . سو  ًن الرا اار َِّ ة ِعتِ يَ راهِ العَ  - 6
ن م  قِ املنافِ  ن أعِا ِ مِ  ءٍ يِ شَ  لُ َِ ْهو عَ ر، فاق األص َ ْهو النِّ  يا مِ َِ العَ  فاقُ النِّ اني: وع الث  الن  

ْهذا ِ َيرج مِ بِ مِ ك القَ  اإلميانِ  قاءِ  َ  به ًعون فيه إميان ْصاحِ  ،ة إىل ذل يمَ سِ ه َْ لعنَّ  ،ةن املمَّ ، 
ْإذا كثر صار  ِ ْعِ  ْالدَّ ااا ِالِ  قاا نافِ ه مُ بِ بَ سَ فاق،   قاا فيه كان منافِ  نَّ ن كُ مَ   ٌ أر َ :" ليل عميه دوله ، 

                                           
 (.348 - 1/347) ( اعظر: مدارج السالعن1)
 (. 9ص ) ( جمِوعة التوحيد النجدًة2)
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َِ ْمَ  ،ااا ِالِ  َِ   نَّ ذُ ناِ مِ  ةٌ مَ اِ ن كاعت فيه  ، ِانَ  متنَ إذا اؤِ  :ذاعَ دَ فاق حىت ًَ ن النِّ ة مِ مَ اِ كاعت فيه 
ْإذا عاهَ ذَ ث كَ دَّ ْإذا حَ  ْإذا ِاصَ دَ د غَ ب،   .(1)  "رَ جَ فَ  مَ ر، 
 َِ َِ را   فيه الشَّ َِ   فقد اجتَ  َ األرِ  عت فيه هذه اخلاا ُ َِ ن اجتَ ف  ،عوت املنافقنمات فيه عُ ، ْ
ْاحِ ْمَ  َِ  منذا صارَ  د ٌ ن كاعت فيه  ِِ ِِ ه دد  تَ ف عَّ  ،فاقن النِّ مِ  ةٌ مَ اِ فيه   رِيٍ َِ  اا ُ   ك العبد 
 ِِ ،شَ  اا ُ ْ ِِ  رل ِِ  إميانٍ  اا ُ ْ ًْستَ فاقٍ ْعِ  رٍ فِ كُ   اا ُ ْ ْالعِ ن الثَّ مِ  قا حِ .  ه قاب حبسب ما دام  ِ واب 
ْمنن مُ مِ   ،فات املنافقنن صِ ه مِ ّل  م  اجلِاعة ك املسجد، ف عَّ عاسل عن الاَّ ه التَّ وجبات ذل ، 
َِ  ر  فاق شَ فالنِّ   تُ أَّركِ  "دو  فيه. دا  ا ن أيب مميعة:ن الوُ فون مِ وَّ خَ تَ حا ة ًاَ ، ْكان الاَّ اا ري جدا طِ ْ
 . " هسِ فِ عمى عاَ  فاقَ النِّ  كمذم َيا ُ    اهللِ  سو ِ رَ  ن أصحابِ ّلثن مِ ثَ 

 ر: األصغَ  فاق  فاق األكبر والن  ين الن  ق بالفر 
ْالنِّ اربه ك النا َيمد صاحِ  ةن املمَّ مِ  جُ األكب َيِر  فاقَ النِّ  أنَّ  - 1 ِ َيرج مِ فاق األص َ ،   ،ةن املمَّ ر 

 . اره ك النا بُ ِْ َيمد صاحِ 
 رِّ السِّ  ّل ُ ر اِتِ األص َ فاق ْالنِّ  ،قاَّية ك اِعتِ ّلعِ ْالعَ  رِّ السِّ  ّل ُ  اِتِ فاق األكَب النِّ  أنا  - 2
ْن اِعتِ  ة ك األعِا ِ يَ ّلعِ ْالعَ   قاَّ. َّ

ْأما ماملسمِ ن ر مِ فاق األكب ِ ًادُ النا  أنَّ  - 3  . املسممن ر مِ ر فقد ًادُ فاق األص َ ا النِّ ، 
ِ ًتُ  ك ال الِ األكَب  فاقَ النا  أنَّ  - 4  به ًتوبُ صاحِ  ر ف نا فاق األص َ النِّ  خبّل ِ  ه،بُ وب صاحِ ب 
ُِ لِ  ضُ رِ عِ ما تاَ  ْكثرياا  "ّلم ا ن تيِية:عميه، دا  شيخ اإلس ب فيتوب اهللُ ك ال الِ  إىل اهللِ  ة بَ عِ ن شُ ؤمِ م
عنه.  ه اهللُ عُ دفاَ ًَْ  فاقَ ب النِّ وجِ ه  عض ما ًُ بِ مِ َّ عمى داَ رِ ْدد ًَ  ،عميه توب اهللُ فاق مث ًَ النِّ  بِ عَ ن شُ مِ 

ِْ مى  ِ تَ بِ ن ًاُ ْاملؤمِ  ِْ وسْ ِ  يطانِ   الشَّ وسا ًا " حا ة:كِا دا  الاَّ   ،هرُ دِ هبا صَ  يقُ َِّ ال  ًَ  رِ فِ   العُ ا
 ممَّ عَ تَ ن أن ًاَ إليه مِ  ِاء إىل األرض أحبا ن السَّ مِ  ن َيرَّ ئِ ه ما لَ ك عفسِ  دُ جِ يَ عا لَ أحدَ  إنَّ  ،رسو  اهلل

ْاًة: "، ًح اإلميانرِ ذل  صَ  :"فقا  ،ه ِ   ََّّ الذي رَ  ه. دا : اِِد هللِ م  ِ مَّ عَ تَ م أن ًاَ عا ُ تَ ما ًاَ " ْك ر
َِ ظِ هة العَ رام  هذه العَ  هذا الوسوا ِ  او ُ حُ  :أي ،(2) "ةِ سَ وَ سِ ه إىل الوَ دَ يِ كَ  ََّ ي  بِ مِ ه عن القَ عِ فِ ة، 

                                           
ْاه البخاري 1) ْمسامماِفقعّلمة املنا :كتاب اإلميان،  اب(،1/14ك صحيحه )( ر  :كتااب اإلمياان،  ااب  ك صاحيحه، ، 

  (.58، ردم )فاق يان ِاا  النا 
ر  2) ا جند فسألوه إعا صمى اهلل عميه ْسمم  يبِّ ن أصحاب النِّ مِ  دا : جاء عا ٌ  رضي اهلل عنه( اِدًث ك مسمم عن أيب هًر

== 
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 . (1)" ًح اإلميانرِ ن صَ هو مِ 
 :أي، [18 :البقر ] َّ مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ، فقا  الماه فيذم: فاق األكَب ا أهل النِّ ْأما 

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت ُّٱْدا  تعاىل فيذم: ن. ك اإلسّلم ك الباطِ 

 .[126 :التو ة]ٱٱٱٱَّ ىك مك لك اك يق  ىق
ذل  ِ  نِ وِ عَ ر، لِ اهِ م ك الظا ذِ تِ  َ وِ تاَ  و ِ بُ مِاء ك داَ ك العُ مَ ْدد اِتاَ " ّلم ا ن تيِية:دا  شيخ اإلس

ْن اإلسّلمَ ذِ ظِ ًُ  ِاا هم َّائِ  إذِ  ؛مًُاِعمَ   .(2) "ر

 :األسئ َلة
 رعاا.ْشَ  ل ةا  فاقَ   النِّ عرِّ  :1 

 ؟ ةن املمَّ ج مِ املخِر  األعوا ِ  ْأيا  ،؟ فاق: ما أعوا  النِّ 2 

 ؟ ملاذا ،؟ ار أم املنافقونًن العفا راا عمى الدِّ طَ َِ  دُّ أشَ ذِا : أُّ 3 

 الية:ور التا ك الاُّ  يا مِ َِ ْالعَ  يا قاَِّ اِعتِ  فاقَ  النِّ نِّ :  اَ 4 

 .سو  ًب  عض ما جاء  ه الرَّ عذِ تَ  -أ
 ّل  م  اجلِاعة ك املسجد.ل عن الاَّ عاسُ التَّ  -ب
 .سو  ًن الرَّ اار َِّ راهية ِعتِ العَ  -ج

                                           
== 

كتاااب   ". ًح اإلميااانرِ ذاك َصاا" ععاام، دااا :دااالوا:  "؟ هدمتو َجااْدااد َْ " م  ااه، دااا :مَّ عَ عا أن ًااتَ عااا م أحاادُ ك أعفساانا مااا ًتَ 
ْما ًقوله مَ  :اإلميان،  اب ْجدهاالوسوسة ك اإلميان  َّ  ِ جاء  ْ (،132، ردم )ن  عان  يحٍ حِ َصا دٍ نَ َساك سانن أيب َّا
د ك عا ِ ااأحاادَ  إنَّ  ،فقااا : ًااا رسااو  اهللصاامى اهلل عميااه ْساامم  يبِّ إىل النَّاا دااا : جاااء رجاالٌ رضااي اهلل عنذِااا ا اان عبااا  

 اِِاد هلل الاذي رََّّ  ،اهلل أكاب، اهلل أكاَب " م  اه. فقاا :مَّ تعَ ن أن ًَاإليه ِما ة أحبا َِ محَُ  يء ألن ًعونَ الشَّ ه ًعرض  ِ عفسِ 
 .(456ْ، 441ْ، 2/397)ْاعظر: املسند  ". ه إىل الوسوسةدَ يِ كَ 

 . (238 )صكتاب اإلميان   :( اعظر1)
ْى ) :( اعظر2)   (.435 - 28/434جمِو  الفتا
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 ب ك اِدًث.ذِ العَ  -َّ
 ِة.جور ك املخاصَ الفُ  -ها
 .سو  ًن الرَّ َِّ     اخنفاضِ املسرَّ  -ْ

ْالنِّ فاق األكَب ق  ن النِّ ر ذكر الفَ : اُ 5   فاق األص ر. 
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  انيالباب الث  
 ه صُ ق  ن  أو ت ُ  يدَ وح  نافي الت  تُ  عالٌ وأف   أقوالٌ 

 ْفيه الفاو  التالية: 
ْالتنجيم.. إخل. اَّعاء عمم ال يب ك الفصل األول: ْالفنجان    دراء  العك 
ْالعرافة. السِّ  الفصل الثاني: ْالعذاعة   حر 

ْالتا الرا  الفصل الثالث:  ِائمدى 
ْالنا  :الرابعالفصل  ْتعظيِذا. تقدمي القرا ن  ْالقبور  ْاهلداًا لمِزارات  ْر   ذ
ْالناب التا تعظيم التا  :الخامسالفصل  ة. ِاثيل   ذكاًر
ْاِستذاعة حبرماته.  :السادسالفصل   اِستذزاء  الدًن 

ْالتا التا  قا عاء حاَّا  الفصل السابع: ْالتا شًر    حرمي.حميل 
 اِعم   ري ما أعز  الماه.  :الثامنالفصل 
ْاألحزاب اجلاهميا التاسعالفصل   ة. : اِعتِاء إىل املذاهب اإلِاًَّة 
 ظر  املاًَّة لمحيا . النا  :العاشرالفصل 

 . ْاِستعاعة  املخموق  ري اهلل وسل : التا عشر الفصل الحادي
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 ل األو   لُ ص  الفَ 
 ماوغيره  يم نج  والت   جان  ن  والف   ف  الكَ  ة  راءَ في ق   ب  ي  الغَ  م  ل  ع   عاءُ اد  

 : ب  ي  الغَ راد ب  المُ 
ْاملاضِ مَ باَ ن األمور املستقِ ا  مِ ما غاب عن النا  ًاَ يَ ة  ْما ِ  ْدد اِتَ عَ ِْ رَ ة  ه، دا  ِِ مِ عِ   ِ تعاىل اهللُ  صَّ ه، 

 مُ فّل ًعمَ .[65 :النِل] َّزئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱتعاىل: 
ْدد ًَ دَ حِ ه َْ سبحاعَ   اهللُ إِا  ال يبَ  ، دا  تعاىل: ةٍ حَ مَ اِ ْمَ  ةٍ َِ ه ِعِ بِ يِ ن غَ ه عمى ما شاء مِ سمَ م  رُ طَّ ه، 

 جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك ُّٱ

ه، تِ سالَ رِ فاه لِ طَ ن اصِ  مَ إِا  بِ يِ ن ال َ مِ  ءٍ يِ   عمى شَ مِ طَّ ِ ًَ  :، أي[27 - 26 :اجلن] َّ ٰه مه
 بِ يِ عن ال َ  ه  املعجزات ال  منذا اإلِبارُ تِ وَّ باُ عمى عاُ   ا دِ ه ًستَ ألعَّ  ؛بِ يِ ن ال َ ره عمى ما ًشاء مِ ذِ ظِ يُ فاَ 

ْمِ عَ ن املّلئِ مِ  سو َ الرَّ  ما عُ ْهذا ًاَ  ،عميه عه اهللُ مِ طِ الذي ًُ  ِْ ًطَّ رِ شَ ن البَ ة   يلِ لِ دَ لِ  همغريُ  عميه  مِ ، 
 . رِ اِاِ 

 :ب  ي  الغَ  م  ل  ع   عاء  اد   مُ ك  حُ 
  بٌ فذو كاذِ  -مه سُ ن رُ ثناه الماه مِ تِ ن اسِ غري مَ  -ل سائِ ن الوَ مِ  ةٍ يمَ سِ َْ   أيِّ  بِ يِ ال َ  مَ مِ عى عِ ن اََّّ مَ 
 .رٌ كافِ 

 :ب  ي  الغَ  م  ل  ع   عاء  اد   رُ وَ صُ 
نجيم أْ ر آْ التَّ حِ ة أْ السِّ أْ العذاعَ  جانِ نِ أْ الفِ    العكِّ راءَ ة دِ طَ واسَ  ِ دد ًعون  بِ يِ ال َ  عاءُ اَِّّ 

 األشياءِ  عانِ ن اإلِبار عن مَ الن مِ جا ْالدَّ  ًنَ وذِ عِ املشَ  ضِ عِ ن  اَ ل مِ ْهذا الذي حياُ  ،غري ذل 
باِر عنبة. ْ ال ائِ  ْاألشياءِ   ِ املفقوََّ  ِِ ل  كذا ْكذا  لَ ِِ عَ  فّلنٌ  :فيقولون ، عض األمراضِ  أسبابِ  اإل

ِِ ه، إمنَّ بِ بَ سَ ت  ِ ضِ رِ َِ فَ  ًُْ ياطِ ْالشَّ  اجلنِّ  خدامِ تِ سِ ا هو  ْن لِ ظذِ ن،   ًقِ رِ هلم عن طَ  هذا حيالُ  أنَّ  ا ِ منا ر
ْالتَّ ل هذه األشياء مِ َِ عَ  ْدد ًعون إِبارُ يسدلِ ن  اب اخلدا    يم.جِ نالتَّ  ًرقِ هم عن ذل  عن طَ ، 

ن يقولااون: َماا، فةيَّ األرِضاا ثِ عمااى اِااواَِّ  ومِ ُجااالنُّ  أحوا ِ  ِاا دِ ُ تِ ْهااو اِِساا :يم  ج   ن  الت    ي  فُ ر  ع  ت َ 
ْكذا حَ   مِ جِ نَ ج  ِ َّْ زَ تاَ  ْمَ  لَ اَ كذا  ْكذا،  َْمااَ م كذا حَ جِ نَ ر  ِ ن سافَ له كذا  م  جِ نَ  ِا دَ لِان ُْ ل له كاذا، 
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ْكااذا حَ  ن مااة طَ ادِ ت السااان ك  عااض اجملااّلا مَااعِ كِااا ًاُ   ،حااو ِ وَّ أْ النُّ عُ ن السُّاال لااه كااذا ِمااَاااكااذا 
 . ن اِظوظِ ْما  ري فيذا مِ  ْجِ البُ   َ وِ ّلت حَ بَ اخلزعِ 

ء املنجِّ ا  ْضِ ْدد ًذهب  عض اجلذا  ْما ياتِ حَ  لِ ن فيسأهلم عن مستقبَ ِِ عا  اإلميان إىل هِؤ ه 
ْاجٍ مِ  ري عميه فيه  ْمَ  ن ز  ؛رك كافِ شرِ عيه فذو مُ ن ًدَّ ق مَ أْ صدَّ  ال يبِ  عى عممَ ن اََّّ ْغري ذل . 

َِ فيِا هو مِ  ة اهللِ كَ شاَر عي مُ ه ًدَّ ألعَّ  ، ءٌ يِ ن األمر شَ ليس هلا مِ  ةٌ ودَ خممُ  ر ٌ خَّ سَ مُ  جومُ ْالنُّ  ،هاِ اائِ ن 
 . يا ٍ ِْ حَ  تٍ وِ ِْ مَ  ،عوٍَّ ِْ سُ  عمى رو ٍ  ِْ تد ُّ 

ْالقَ   الشَّ نازِ م مَ مُّ عَ م تاَ نجيم احملرَّ ن عمم التَّ ْليس مِ   ذل  عمى  ِ ِ دتِ جوم لّلسِ ة النُّ فَ عرِ ْمَ  رِ َِ ِس 
ْدات الاَّ مَ باِ القِ  ةِ ذَ جِ  ْأ ْالفُ ة   .[16 :النحل] َّ جه ين ىن منخنُّٱ او ، دا  تعاىل:موات 

 .[97 :األععام]ٱَّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱْدا  تعاىل:

 :األسئ َلة
ْما الدَّ  ما املراَّ  ال يب  :1   ؟ ااص اهلل تعاىل  هليل عمى اِتِ ؟ 

 ؟ ن ذل ْما اِعِة مِ  ،؟ ن ال يبمِ  ءٍ يِ شَ  عمى ه اهللُ عُ مِ طِ ن الذي ًُ : مَ 2 

ِِ  بُ بَ : ما سَ 3   ؟ باتِ يَّ امل َ  عن  عضِ  انِ ذا العُ  بارِ إ

ُِ نجِ   التَّ : عرِّ 4  ْما حع  عميل.؟ م  التَّ  هيم، 

 ما ًأيت:  حعمَ :  نِّ 5 

 ياهتم.ل حَ بَ قِ ستاَ وهم عن مُ سألُ يَ ن لِ ِِ إىل املنجِّ  ا ِ النا   عضِ  هابُ ذَ  -أ
 .ةِ مَ باِ ة القِ ذَ ة جِ فَ عرِ َِ لِ  رِ َِ ْالقَ  ِسِ   الشَّ نازِ مَ  ا ِ لنا ا م  عضِ تعمُّ  -ب
 .و ِ اُ ة الفُ فَ عرِ َِ لِ  ومِ جُ النُّ   َ نازِ مَ  ا ِ النا  م  عضِ تعمَّ  -ج
 اِظوظ.ن ْما  ري فيذا مِ  ْجِ حو  البُ  تِ ك  عض اجملّلا  اإلعّلنُ  -َّ
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 ي ان  الث   لُ ص  الفَ 
 .(1) ةرافَ ة والع  والكهانَ  رُ ح  الس  

 :ر  ح  الس   يفُ ر  ع  ت َ  -1
َِ : لغة   مسِّ هُ بُ بَ سَ  كَ طُ ْلَ  يَ فِ ما    .األ اارِ ك  ِ رَ دِ ة ِ تُ يَّ فِ َِ  أمورٍ ل  ِ ه حياُ ألعَّ  ؛حراا ي سِ ، 
ْأَِّْ م  ِ مَّ عَ تَ ًاُ  ّلمٌ ْكَ  دىا ْرُ فيذا خ ًُْنفَ  ثُ فَ ناِ ًاُ  دٌ ُْعقَ م زائِ عَ عا : ر  وشَ  ْتَ ًَ ه  ِِ ة   ،ةيقَ قِ ْله حَ  ،يناتد
ًْاَ رِ ِِ فيُ  نِ دَ ْالبَ  قموبِ ر ك الثِّ ؤَ ْمنه ما ًاُ  ًْاُ تُ قِ ض   وينِّ العَ  الماهِ  ه   ذنِ ريُ أثِ ْتَ  ،هجِ ِْ ْزَ  ق  ن املرءِ رِّ فَ ل 

 .يا رِ دَ القَ 
ْاح اخلبِ  بِ قرُّ ْالتَّ  ركِ الشِّ   ِ ل إليه إِا صَّ وَ تاَ ري منه ِ ًاُ ْكثِ  ،طاين  يِ شَ  لٌ َِ عَ  ْالسِِّحرُ  ة مبا يثَ إىل األر

:" رك حيث ًقو  النيب الشِّ    ِ اِر ه الشا عَ رَ هلذا داَ  ،ا  اإلشراك هباذخدامِ ل إىل استِ وصا ْالتَّ  حتبا 
ْما هي؟ دا : اإلشراكُ املو ِ   َ بِ بوا السَّ نِ اجتَ   اِدًث.  (2) ..."رُ حِ ْالسِّ   الماهِ  قات. دالوا: 

 :ر  ح  لس  ا مُ ك  حُ 
ة حا َ ر الاَّ ن أكا ِ مِ  ةٌ ل جاعَ تَ كِا داَ   ،يهعاطِ تَ مُ  لُ تِ ب داَ ْ ِ  ، َ يدَ قِ العَ  ضُ نادِ ًُ  كٌ رِ ْشِ  رٌ فِ كُ   رُ حِ السِّ 

ْالسِّ ا  ك شأن السا ل النا ساهَ ْدد تَ  ،رضي الماه عنذم ْرمبا عَ احر  ْا ذل  فنا حر،  نون ال  ن الفُ مِ  اا د
مينحون أصحاهبا اجلواخِ ًفتَ  ْن هبا  ْالتَّ ئِ ر ًْقيِون النَّ شجِ ز  ْاملسا قات واَِّ ي .  ْاِفّلت  ي 
حيَُّ  ِ رَ حَ مسَّ لِ  ْاملشَ جِ رها آِ  املتفرِّ ،  ْالتَّ ن اجلذل  الدِّ ْهذا مِ  ،نعِ جِّ ن    ِ العقيدَ  أنِ شَ  ِ  نِ ذاُْ ًن 

 ن هبا. ثِ معا ِ لِ  متعنٍ 

 ة: ة والعرافَ الكهانَ  - 2

                                           
قِ   ُّ دِ مات ًسااتَ فااة األمااور مبقاادِّ عرِ عي مَ ا : هااو الااذي ًاادَّ العاارا ( 1) ْرااوِ الَّ عااان الََّّااْمَ  هبااا عمااى املسااْر ْدياال: هااو  ة  ذلاا . 

ْالعااالعاااهِ  ر لمعااافِ  مٌ ا  اِسااالعاارا  "ل. دااا  شاايخ اإلسااّلم ا اان تيِيااة:قبَ بااات ك املسااتَ يَّ  عاان امل َ ن: هااو الااذي َيااِب اهِ ن. 
ْالرَّ جِّ ْاملنَ  ْروِ ما م   . "قِ رُ ه الطُّ هبذِ  مورِ ة األُ فَ عرِ م ك مَ مَّ عَ تَ ن ًاَ ممَّ  هما  

ْاه البخاري 2)  " الذًن ًأكمون أموا  اليتامى  مِاإن " دو  اهلل تعاىل: : اب ،كتاب الوصاًا(،  3/195ك صحيحه )( ر
ْمسمماآلًة  (.89، ردم )العبائر :كتاب اإلميان،  اب  ك صحيحه، ، 
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ْما سَ قَ مبا سياَ  ِبارِ ة: كاإلبَ ال ائِ  رِ مو ة األُ فَ عرِ ْمَ  بِ يِ عاء ال َ مها اَِّّ   ،لاُ حِ يَ   ك األرض 
قِ ْذل  عن طَ  ،املفقوَّ ءِ يْأًن معان الشِّ  ن مِ   َ ِِ رتدون السَّ سِ ن الذًن ًَ ياطِ الشَّ  خدامِ تِ اسِ  ًر

 خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ. دا  تعاىل: ِاءِ السَّ 

 ن كّلمِ ة مِ َِ مِ العَ  قُ يطان ًسرتِ الشَّ  ْذل  أنَّ  .[223 - 221 :الشعراء] َّ مث هت مت
ًَْ العاهِ  نِ ذُ يذا ك أُ مقِ املّلئعة، فيُ  ه دُ دِّ اَ ة، فيُ  َ ة مائة كذِ َِ مِ م  هذه العَ  نُ ب العاهِ عذِ ن، 

 ِاء. ن السَّ ت مِ عَ ة ال  مسُِ َِ مِ تم  العَ  بِ بَ سَ ا   ِ النا 

 ة:هانَ الك   مُ ك  حُ 
ْتعاىل هو الماه  َِ عمم ال َ َّ  ِ املنفرِ سبحاعه  ن ذل  مِ  كته ك شيءٍ شاَر عى مُ ن اََّّ يب. ف

عاا  هللِ  لَ عَ عي ذل  فقد جَ ن ًدَّ ق مَ أْ صدَّ  ،ذاعة أْ غريها عِ  َِ فيِا هو مِ  شًر اه. اائِ ن 
ن ة مِ يَّ  و ِ رك ك الرُّ ون. فذي شِ ياطن مبا حيبُّ إىل الشَّ  بٌ رك، ألهنا تقرُّ ن الشِّ ذاعة ِ ختمو مِ ْالعِ 

 يءٍ شَ الماه  ِ  ب إىل غريِ قرُّ ن حيث التَّ ة مِ يَّ ك األلوهِ  كٌ رِ ه، ْشِ ِِ مِ شاركة الماه ك عِ عاء مُ حيث اَّا 
ر  فباَّ . ن العِ مِ   دَ ه مبا ًقو  فقَ دَ دَّ فاَ  ناا ن أتى كاهِ مَ أعَّه دا :"   يبعن النَّ  عن أيب هًر
َِّ   َ عزِ ر مبا أُ فَ كَ   .  "(1)د عمى حم

 اس:على الن   ينَ اف  ر  والعَ  ة  رَ حَ ة والس  نَ هَ ر الكَ طَ خَ 
ْالتاَّ نبِ ب التَّ مما  ِ  ْالعَ ذا ْالعُ  ر َ حَ السَّ  ه له: أنَّ بُّ نَ يه عميه  ا  حبيث د النا عقائِ افن ًعبثون  ِ را ان 

ْن مبظذَ ظذَ ًَ  ْن املرضى  ِ اء، فيأمُ با األطِ  رِ ر َِ   ،اهللِ   ح ل ريِ الذَّ ر ْفاا أن ًذحبوا  ه كذا ْكذا أْ تُ فَ صِ  ر
ْالتَّ ركيَّ م الشِّ ّلسِ بون هم الطَّ جاجة. أْ ًعتُ ََّ  ْزٍ ة حُ فَ اِ ة  ِ يَّ يطاعِ الشَّ  ًذَ عاِْ ة  داهبم أْ قوهنا ك رِ ًعمِّ  ر
ْالبعض اآلِر ًَ ذم أْ ك  ُ ًقِ ناَِّ َّعوهنا ك صَ ًَ  ن ْأماكِ  باتِ  عن امل يَّ ِب املخِ  رِ ر مبظذَ ذَ ظِ يوهتم. 

ها هلم رُ أْ حيَِّ  ،هم هباخبِ ة فيُ عَ ائِ الَّا  وعه عن األشياءِ ا  فيسألُ حبيث ًأتيه اجلذا  ، ياء املفقوََّ األش
َِ  لِّ ر الوَ ر مبظذَ ْ عَّذم ًظذَ  ،ياطنن الشَّ ه مِ ّلئِ َِ ة عُ طَ واسِ  ِ  ْكَ ارِ وَ الذي له  ار النا  ِو ِ رامات كدُ ق 

                                           
ْاه أمحااد 1) ْاِاااك(2/429)( ر ْدااا  الااذهيب:ه عمااى شاارطذِ ، ْصااححَّ (1/8)م ،  ْاعظاار" إسااناَّه دااوي "ِا،  ساانن أيب  :، 

َّ، كتاااب الطااب،  اااب ْالرتمااذي :َّا ْا اان  :كتاااب الطذااار ،  اااب  ،ك العاااهن،  مااا جاااء ك كراهيااة إتيااان اِااائض، 
ْالدارمي :كتاب الطذار ،  اب  ،ماجه  ها.رِ  ُ ه ك َُّ أتَ امرَ ن أتى مَ  :كتاب الطذار ،  اب  ،النذي عن إتيان اِائض، 
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ْن أن ِْ تؤثِ ّلت السَّ جَ ه حتت عَ   عفسِ ضِ أْ َْ ّلح، ه  السِّ ب عفسِ رِ ضَ  ْأ ،فيه رَ ثاِّ ؤَ تاُ  ِمن َّ ر يار  
 ري عمى أًدي  يطانِ الشَّ  لِ َِ ن عَ مِ  رٌ حِ ذا سِ تِ يقَ قِ عوذات ال  هي ك حَ ن الشَّ أْ غري ذل  مِ  ،فيه
ءِ   لِ َِ عَ كَ   األعظارِ  عاطوهنا أمامَ تَ ًاَ  ةٌ يفَ فِ َِ  لٌ يَ  ل هي حِ  ؛ة هلايقَ قِ ة ِ حَ يَّ مِ ختيُّ  مورٌ أْ هي أُ  ،ةنَ تاِ فِ مِ لِ  هِؤ
 .يا ْالعاِ  اِبا ِ ون  ِ عَ رِ فِ   ِ رَ حَ سَ 

 م:ه  يس  ب  ل  وت َ  ة  رَ حَ الس   ل  جَ ن دَ م   ثالٌ م  
ة( دا : )ًعين يَّ فاعِ ة )الرِّ َّ دِ ة األمحَ حيَّ طائِ البَ   ِ رَ حَ مسَّ ه لِ تِ رَ نا َ ك مُ  -رمحه اهلل - دا  شيخ اإلسّلم

ْرفَ يا حِ طائِ يخ البَ شَ  ها ْغريِ  ارِ ة كالنا قَ اخلالِ  عى األحوا َ ْاََّّ  ،ْكذاوته: رن لنا أحوا . ْكذا   صَ ة( 
ْرَ  ،ذاإليذا ألجمِ  اِا ِ  يمَ سمِ ون تَ قُّ حِ تَ سِ ْأهنم ًَ  ،ااصذم هباْاِتِ  ت عِ فاَ دا  شيخ اإلسّلم: فقمت 

ْغَ  ار موه ك النا عَ ء فاَ يِ شَ  :أي ،هبا رِ إىل مَ  األرضِ  قِ رِ شِ ن مَ مِ  يل أمحدِ  ب كلَّ ت: أعا أِاطِ بِ َِّ صويت 
ْلعن  عد أن  - ة اهللِ نَ عِ ْرمبا دمت: فعميه لَ  ،وبٌ مُ  ِ فذو مَ  قَ ن احرتَ ْمَ  ،عون  مثل ما تانَ صنَ فأعا أ
ك  ّلا يَ هلم حِ  ا  عن ذل  فقمت: ألنَّ ْالنا  فسألين األمراءُ  - اِارا  ْاملاءِ  سومنا  اخللِّ ل جُ تُ سَ 
ْحَ ن النا ْمِ   ِ فاَِّ الََّّ  نِ هِ ن َُّ ن أشياء مِ عوهنا مِ ًانَ  ارِ النا  ِ  اا ِ اِتِّ  ا  النا  جَّ ََّ مق فَ ر الطَّ جَ ارعج 

ة  عد أن تُ   َ رَ دِ ر القُ ذِ ظِ فأِذ ًُ  - ذل   ْأعت عُاَمكُّ ك  اًر سومنا ى جُ مَ طِ عمى ذل  فقا : أعا 
ْأِذت أُ قُ ًت. فقمت: فاَ العبِ  ِ  َِ ر عميه ك القا رِّ كَ م.  َِ ذِ ظِ ه ًُ دَ ًَ  دَّ يام إىل ذل . ف . يصِ ِِ القَ   َ مِ ر 

 األمريَ  ن كان حيبُّ هتم فقا : مَ هم عمى عاََّ الوَ  رَ ذِ  ِ أُ فَ  ْاخللا  اِارا  ل  املاءِ سِ تَ  ِ دمت: ِ حىت تاَ 
َِ فيحَِّ  ْ دا  حُ  ،شباا ر  ْتفرِ بٍ طَ حَ  ةَ مَ زِ أ ل  ِ حياُ   ِ ِِ مجَ لِ  ًقٌ . فقمت: هذا تطًو  ل  ،ل  ه مقاوَّْ
ْأُ ودَ ًُ  ًلٌ دِ نِ دِ  ْأُ عِ صبُ ل أُ ِِ َِّ د  أْ دمت  اهللِ  ةُ نَ عِ لَ  هِ يِ مَ عه فعَ صبُ ت أُ دَ ن احرتَ ْمَ  ،لِ سِ صبع  فيه  عد ال َ ي 
ِا  ، موبذو مَ فَ  ْذَ ريَّ  َ ا دمت ذل  تاَ فم ء الدَّ  أنا  ْاملقاوَّ منه  يانُ  (1)اعتذى . َّ    ون الن ًعذِ جا هِؤ

 ة. يَّ اخلفِ  لِ ا  مبثل هذه اِيَ عمى النا 

 رك:الش  ب   ةرافَ ة والعَ هانَ والك   ر  ح  الس   ةُ القَ عَ 
 مورٍ أُ   ِ ل إِا ألهنا ِ حتاُ  ؛ذاَُّ نادِ   أْ تُ يدَ قِ  العَ  لُّ ختِ  مةة حمرَّ يَّ يطاعِ ِا  شَ هذه األمور أع كلِّ 

                                           
ْى 1)   (.466 – 11/445)( جمِو  الفتا
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ِِ  ، فذيةيَّ كِ ِر شِ   : ِن تاَ يَ ن عاحِ مِ  كِ رِ ك الشِّ  ةٌ مَ َّا
ْالتاَّ الشَّ  خدامِ ن استِ مِ  اما فيذولى: األُ  ةُ يَ اح  الن   ْالتَّ مُّ عَ ياطن  ن مِ ه وعَ م مبا حيبُّ إليذِ  بِ قرُّ ق هبم 
دا  ، نياطِ يم الشَّ مِ عِ ن تاَ حر مِ ر. فالسِّ احِ السا  ةِ مَ قوموا خبدِ يَ لِ   هلم باََّ ن العِ مِ  ءٍ يِ شَ   ِ رِ ذم ْصَ تِ طاعَ 

 ىن من خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل: 

 .[102 :البقر ]ٱٱٱَّ جه  ين
ْه ة الماهِ شاركَ عوى مُ ََّ  بِ يِ ال َ  مِ مِ عوى عِ ن ََّ مِ  اما فيذانية: احية الث  الن    رٌ فِ ذا كُ ك ذل . 

.يبٌ اِ عَ  :أي، َّ ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ٱُّ، دا  تعاىل: ْضّل ٌ   

 :األسئ َلة
ملاذا مسي السِّ  حر ل ةا   السِّ عرِّ  :1   ؟ حراا حر سِ ْشرعاا، 

 دِ  عمى ذل .؟ م  اِستِ  ركحر  الشِّ السِّ  نَ ملاذ دُرِ  :2 

 .دِ ِ تِ ؟ م  اِس ب روهْماذا  ِ  ،؟ رحِ ي السِّ تعاطِ م مُ عِ : ما حُ 3 

ْالعرافَ : ما العِ 4   ْما حعِذِا. ة،ذاعة 

َِ نِّ باَ وراا تاُ ذكر صُ : اُ 5  ْالعَ حَ ْالسَّ  ةِ نَ ذَ العَ  رَ طَ    ا .ن عمى النا افِ را ر  

ْالعَ ذا إىل العُ  هابِ عم الذَّ : ما حُ 6   ل عمى ما تقو .لِّ ؟ ََّ  عندهم معّلجِ افن لِ را ان 

ْالعَ ذا العُ  : ما حعم متعنِ 7  ل ن املسامِن؟ عمِّامِ  أعِاهلم أمام اجلِذورِ   ذارِ ن إافن مِ را ان 

 ما تقو .

ْشِ يَّ و ِ  ُ كاا ك الرُّ ِر ة شِ ذاعَ العِ  نِ وِ كَ   هُ جِ : ما َْ 8   ؟ ةيَّ وهِ لُ ركاا ك األُ ة 
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ِا مِ ذكر مِ : اُ 9  ْتَ حَ السَّ  لِ جَ ن ََّ ثا  م.شذيسِ مبِ ر  

ْالعِ ة السِّ ما عّلدَ  -10  ْالعرافَ حر   ؟ ركة  الشَّ ذاعة 
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  ثال  الث   لُ ص  الفَ 
  مُ مائ  ى والت  قَ الر  

 ى:الر قَ  يفُ عر  تَ 
ِا   ةِ ب اآلفَ ى هبا صاحِ دَ ُ  ال  ًرُ الُعوذَ  :ْهي ،ةٍ يَ داِ ج  رُ ى: قَ الر   ْالاَّ كاِ ْغريِ ى  ن ذل  مِ  ر  
ِا اآلفاتِ  ًْس ْهي عمى عَ زائِ وهنا العَ ،   : ِن وعَ م، 
ْ ًُاَعوَّذ  أمساءِ مِ  شيءٌ  عمى املًرضِ  أن ًُاِقرأ  ،ركمن الشِّ  ما كان ِالياا ل: وع األو  الن    ن القرآن، أ

ْأَ دد رَ   يبَّ النَّ  ألنَّ  ؛ه، فذذا مباحٌ الماه ْصفاتِ  ْأجايَ داِ الرُّ ر  ِ مَ دى   .هازَ ة 
كيك ترى ك ذل ؟.   ،فقمنا: ًا رسو  الماه ،ةيَّ اجلاهمِ ا عردى ك كنا "  عن عو   ن مال  دا :

 .(1)" ركاا ن شِ عُ دى ما مل تَ الرُّ داكم، ِ  أ   ِ ا عميَّ رُ ضوُ رِ فقا : اعِ 

 ة:ي  رع  الش   ة  يَ ق   الر   روطُ شُ 
ْدد أج  العمِاء عمى جواز الرا  طٍ شُ  ةِ ّلثَ دى عند اجتِا  ثَ دا  السيوطي:   : ْر

 ة.بوَّ ة النَّ أْ  األَّعيَّ  هالماه ْصفاتِ  أْ  أمساءِ الماه  أن تعون  عّلمِ  -1
 .  معناهعرَ ْما ًُ  سان العريبِّ  المِّ أن تعون  -2
 .(2)تعاىل  ًر الماهِ دِ قِ تاَ  ل  ِ  ؛ر  ذاهتاؤثِّ ِ تُ  ىدالرُّ  د أنَّ قِ أن ًعتَ  -3

 :هاتُ ي  ف  ي  كَ 
ْ ًقرأ ك ماءٍ ًضِ عمى املرِ  ثَ فُ ًْناِ  أن ًقرأَ  عائشة رضي  ، كِا جاء ك حدًثسقاه املًرضُ ًُْ  ، أ
ُِ قِ ى سَ نا، ًُشفَ ة  عَِّ ًقَ رِ نا،  ِ ة أرضِ  َ رِ اهلل، تاُ   سمِ  :مًِرضكان ًقو  لِ    يبَّ النَّ  أنَّ اهلل عنذا:"  نا، ي

 .(3)نا " ِّ رَ    ذنِ 
                                           

ْاه مسمم1)  (.2200دم )رك، دى ما مل ًعن فيه شِ ِ  أ   الرا  :، كتاب السّلم،  ابك صحيحه ( ر
  تار .( 135ص )( فتح اجمليد 2)

ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب الطب،  اب: ردية النيب ( 3) ْمسمم، كتاب السّلم،  اب:ر ردية املًرض  املعوذات  ، 
اِب فيَاِعمَاق هباا 2194ْالنفث، ردم ) ِقاه عماى إصاُبعه السَّابا َة، مث ًََّاعذا عماى الارتُّ ْمعىن اِدًث: أعَّه ًأِذ ِمن ًر  ،)

== 
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ْهي الرُّ ن الشِّ مِ  ما مل َيلُ اني: وع الث  الن    الماهِ  غريِ  عاءِ ن َُّ مِ  الماهِ  عان فيذا   ريِ ستَ دى ال  ًُ رك، 
ْ  أمساءِ  اجلنِّ  دى  أمساءِ  ه، كالرُّ   ِ عاذَ ْاِستِ  ةِ  اثَ ْاِستِ  ْالاا ْاألعبِ  ةِ عَ املّلئِ  أ  رِيِ  َ لِ  اِن، فذذا َّعاءٌ ياء 
ذا مَ ُِ دِ ه َيشى أن ًَ ألعَّ  ؛  معناهعرَ أْ مبا ِ ًُ  سان العريبِّ المِّ  ، أْ ًعون   ريِ أكَب  كٌ رِ ْهو شِ  ،الماهِ 
ِْأْ شِ  رُ فِ كُ   . ةًعَ رِ مذَّ اا لِ دا سَ  ممنو ٌ  ةديَ ن الرُّ و  مِ  ًعمم عنه، فذذا النَّ رك 

 م: مائ  الت   يفُ عر  ت  
َِ  :مُ مائ  الت   ْدد ًاُ ِنِ   العَ فِ دَ يان لِ بِ الاِّ  أعناقِ ق  ِ مَّ عَ ما ًاُ : ْهي ،ةٍ ج  متي ن بار مِ ق عمى العِ مَّ عَ ، 
ْالنِّ الرِّ   ْهو عمى عوعن:  ،ساءجا  

ه فاتِ ْصِ  اهللِ  ن أمساءِ ن، أْ مِ آن القر مِ  ب آًاتٌ  أن ًعتَ  ،ن القرآنِ ما كان مِ ل: وع األو  الن      
 ه عمى دولن: يقِ عمِ تَ  مِ عِ ك العمِاء ك حُ مَ و  دد اِتاَ فاء هبا، فذذا النَّ شِ قذا لّلستِ ًْعما 

ْهو  اهِ اجلوازُ ل: األو   لُ و  القَ  ْ  ن العاص،  ْهو دو  عبد اهلل  ن عِر ْي عن عائِ ،   ة،شَ ر ما ر
محموا اِدًث الوارِ ْ ه دا  أ و جعفر البادِ  ْاًة عنه،  ْأمحد  ن حنبل ك ر  يقِ عمِ ن تَ َّ ك املن  مِ ر 

 ك. رِ م ال  فيذا شِ ِائِ عمى التَّ  مِائِ التَّ 
ْا ن عبا  ،ن ذل املن  مِ اني: القول الث    و ِ ر دَ ْهو  اهِ  ، ْهو دو  ا ن مسعوَّ 

ْعقبَ حذًفَ  ْا ن ععيمة  ن عامِ ة  ا ن  م أصحابُ نذُ مِ  ، عنن التامِ  ه دا  جاعةٌ  ِ ، ْ  ر 
ْاًَ  ،دْأمحَ  مسعوٍَّ  ِِّ ن أصحا ِ مِ  ها كثريٌ اِتارَ  ةٍ ْك ر ْجزم هبا املتأ ْاحتجُّ ه،  ن،  ْاه ا ن ْر وا مبا ر
ْالتَّ الرُّ  نَّ إ"ًقو : مسعت رسو  الماه  دا :  مسعوَّ  (2) "كٌ رِ شِ (1) ةلَ ْالتاِّوَ  مَ ِائِ دى 

 ة: الثَ ثَ  وه  جُ وُ حيح ل  وهذا هو الص  
ِْ خماِّ النِّ  ِومُ عُ ل: األو    ِوم. معُ لِ  صَ ذي 
 . باحاا ما ليس مُ  يقِ مِ عِ ي إىل تاَ فَِّ ف هنا تُ  ،ةًعَ رِ الذَّ  دا سَ اني: الث  

ة اِاجَ  َّاءِ دَ  ه معه ك حا ِ ق حبِمِ ه املعمِّ نَ ذِ أن ميتَ  دَّ ن القرآن، فّل  ُ مِ  ق شيئاا مَّ ه إذا عَ أعا الثالث: 

                                           
== 

ًْقو  هذا ك املسحِ يلِ مِ   أْ العَ ه عمى املوضِ ح  ِ سَ ِِ ، فيَ ءٌ يِ شَ منه   ،. 
ْالرَّ جِ ِْ إىل زَ  املرأ َ  بُ ه حيبِّ ِون أعَّ زعُ ه ًَ عوعَ ًانَ  ءٌ يِ ة: شَ لَ وَ ( التاِّ 1)  ه.تِ أَ ل إىل امرَ جُ ذا 
ْاه ( 2) َّ ر   (.1/381أمحد )ْ (، 3530) ، ردمبا الطا  ك كتاب ا ن ماجهْ (، 3883) ، ردمبا الطِّ ك كتاب أ و َّا
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  (1).بيانن الاِّ ِا إذا كان مِ ِْ سيَّ  ،ذل  ْروِ  نجاءِ ْاِستِ 
ْالعِ   ،القرآنِ  ن غريِ ما كان مِ  ق عمى األشخاصِ عمَّ ما ًُ : م  مائ  ن الت  اني م  وع الث  الن   ظام كاخلرز 
ْاخليوطِ ََّ ْالوَ  ْاجلنِّ ياطِ ْأمساء الشَّ  ريِ ْاملسامِ  عا ِ ْالنِّ     ْهو من  ،عاا طِ دَ  مٌ م، فذذا حمرَّ ّلسِ ْالطَّ  ن 
ْأمسائِ سبحاعَ  الماهِ  ق عمى غريِ مَّ عَ ه تاَ ألعَّ  ؛ركالشِّ  ْآًاتِ ه ْصِ ه  ْك اِدًث:فاته   لَ كِ ُْ  يئاا شَ  قَ مَّ عَ ن تاَ مَ " ه، 
َِ قَ مَّ عَ الذي تاَ  يءِ إىل ذل  الشَّ  هللُ ا هُ مَ كَ َْ  :أي، (2)" إليه ْفوَّ جَ ْالتَ  الماهِ ق  ِ ن تعمَّ ه، ف ه إليه  ض أمرَ أ إليه، 

ْداَ  ًَْ يدٍ عِ  َ  إليه كلَّ  بَ رَّ كفاه،  ْمَ ريٍ سِ عَ  لَّ ر له كُ سَّ ،  ْاألَِّْ ِائِ ْالتَّ  ن املخمودنَ مِ  هِ ق   ريِ مَّ عَ ن تاَ ،  ة ًَ م 
ه تَ يدَ قِ ر عَ سِ فخَ  ،عاا فِ ِْ عاَ    له ضرااا ِْ ميمِ  ئاا يِ ين عنه شَ  إىل ذل  الذي ِ ًُ  ه الماهُ مَ كَ َْ  ْالقبورِ 
َِ  هِ  ِّ رَ  ِ  هُ تُ مَ ت صِ عَ طَ ْاعقَ   .  تعاىلاهللُ ه لَ ذَ ْ

 م:سل  ب على المُ الواج  
ْ َيِ سِ فِ ا ًاُ ه مما تِ يدَ ة عمى عقِ م احملافظَ ب عمى املسمِ ْالواجِ  ِ  وز مِ عاطَ تَ هبا، فّل ًاَ  لُّ دها أ ن ى ما 
ِْ ًْة،  ْاملشعوِ ًذهب إىل املخرِّ  األَّ ه ضون دمبَ ألهنم ميرِ  ؛ن األمراضعاجل عندهم مِ يتَ ًن؛ لِ ذِ فن 

ْمَ يدَ ْعقِ   فاه. كَ   ل عمى الماهِ ن توكَّ ته، 
ْهو ليس ك مَ ق هذه األشياء عمى عفسِ ا  ًعمِّ ْ عض النا  ْإمنا ك مَ يل سِّ حِ  ضٍ رَ ه،  ، يل مهِِ َْ  ضٍ رَ ، 
ْاِسَ ْهو اخلو  مِ  ْهذا كما اعِ كا ه أْ َُّ تِ يِ  اَ  ه أْ  ابِ تِ ه أْ َّا َّ تِ يارَ قذا عمى سَ عما د، أْ ًن العن  ه ه. 

 ة. يحَ حِ الاَّ   ِ يدَ قِ ْالعَ  يدِ وحِ ة التَّ فَ ه مبعرِ ّلجُ ب عِ الذي  ِ  يا يقِ   هو املرض اِقِ يدَ قِ العَ  كِ عِ ن ضَ مِ 

 :م  ه  م   يهٌ ب  ن  ت َ 
ْالتَّ يَّ عِ رِ الشَّ  دى غريُ الرُّ  إىل  بٍ رُّ َقات عمى تاَ مَ َِ ذاهتا، أْ اشتَ ر  ِ ثِّ ؤَ ذها أهنا تاُ خِ تَّ د مُ قَ م إن اعتاَ ِائِ ة 
ْإن اعتاَ أكَب  كٌ رِ ي شِ ن فذِ ياطِ الشَّ  ْالتَّ ذاتِ  ِ  رٍ ثِّ ؤَ مُ  غريُ  بٌ بَ د أهنا سَ قَ ،   كٌ رِ ي ِشافِذا اهللِ  ًرِ دِ قِ تاَ   ِ أِثريه، 
 ر. َ أص

 :األسئ َلة

                                           
 . (136ص )( فتح اجمليد 1)
ْاه أمحد 2) ْالرتمذي )(4/311)( ر ْاِاكم 2072،   ،)(4/216). 
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ْما أعواعُ   الرُّ عرِّ  :1   ة.لَّ األَِّ  رِ كِ ذا م  ذِ دى، 
ط الرُّ  : ما2   ؟ ةرعيَّ دية الشَّ شْر
َِ ِِ   النَّ : عرِّ 3   ؟ ةي
يح ِجاه ما  الرتَّ فاتِ ِْصا اهللِ  ن أمسااءِ رآن أْ ِمان الُقاب ِماتَاعِ م ال  تُ ِائِ يق التَّ عمِ عم تَ : ما حُ 4 
  ؟ عمى ذل  دِ ِ ْاِستِ 
مااااا  ذلااااا   ْراااااوِ  ظاااااامِ كااااااخلرز العِ   ،القااااارآن ن غاااااريِ م الااااا  ِماااااِاااااائِ ياااااق التَّ عمِ تَ  عااااامُ : ماااااا حُ 5 
 دِ ؟اِستِ 
 ؟ رركاا أص َ ْمىت تعون شِ  ،ركاا أكَب ة شِ رعيِّ دى غري الشِّ : مىت تعون الرُّ 6 
 ؟ ملاذا ،؟ عناه  مَ عرَ أْ مبا ِ ًُ  يبِّ رَ سان العَ المِّ  ريِ  َ ة  ِ ديَ : ما حعم الرُّ 7 
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 ثال  الث   لُ ص  الفَ 
 ها يمُ عظ  وتَ  بور  والقُ  (1) زارات  لمَ دايا ل  والهَ  ور  ذُ والن   ين  راب  القَ  يمُ د  ق  ت َ  

ْحذَّ ة إىل الشِّ يَ املفَِّ  رقِ الطُّ  كلَّ    يبُّ النَّ  دَّ لقد سَ  ْمن ذل  مسألة  ،حذًرة التَّ ر منذا غاًَ رك، 
ْال ُ باََّ ن عِ ة مِ يَ الوادِ  طَ وا ِ   الََّّ ضَ فقد َْ  ،القبور ْمِ  وا مُ هتا،   ن ذل : ك أصحاهبا، 
ْلِ  وا مُ ن ال ُ ر مِ حذَّ   هأعَّ  – 1 ْالاا ياك األ ن عبداهلل ، فعي إىل عباَّهتمؤَِّّ ذل  ًُ  ألنَّ  ،اِنء 

ْال ُ إًا ا  ذا النا ًا أًا :"  ن عبا  رضي اهلل عنذِا دا : دا  رسو  اهلل  ف منا  ،ًنك الدِّ  وا مُ اكم 
ين كِا أَ " ْدا : ،(2) ن "ًك الدِّ  وا مُ عم ال ُ ن كان دبمَ أهم  مَ  اارى ا ن مرمي. إمنا ت النَّ طرَ ِ تطر
 .  (3)" هْرسولُ  فقولوا: عبد الماهِ ، أعا عبد
ْى أ و اهل،  ناء عمى القبورن البِ مِ  ر حذَّ أعَّه  – 2 دا : دا  ل عمي  ن  يا اج األسدَ يا كِا ر

ِا   َ دَ أن ِ تَ   ين عميه رسو  الماهِ   عمى ما  عثَ أِ أ عثُ :" أيب طالب  ِْ تَ سِ َِ  طَ إِا  متثا ه. 
هنى عن جتاِ (4)" هتَ ًاِ وَّ  سَ إِا  رفاا شِ مُ  اا بِ داَ  ْالبِ ياِ .  اهلل  هنى رسو ُ " دا : عن جا ر ، فناء عميذاذا 
  ِْأن ًاُ ِبِ القَ  يصِ عن جتا  .(5) " عميه بىَن ْأن ًُ  ،عميه دَ عَ قِ . 

َ  ا عُزِ ِا لَ " رضي الماه عنذا دالت: شةَ ن عائَ عَ ، فورِ ّل  عند القبن الاا مِ   رحذَّ أعَّه  – 3
ْهو كذل : لَ هبا كشَ  ما ذه. ف ذا أَغتَ جِ له عن َْ  ةا ياَ رح مخَِ ًطَ  قَ فِ طَ  الماه  سو ِ رَ  ِ   اهللِ  ةُ نَ عِ فذا. فقا  

ْالنَّ  عمى ْا دُ اليذوَّ  ْلِو ذل  أُ نَ ر ما صَ د. حيذِّ ساجِ م مَ ذِ يائِ أعبِ  بورَ اارى اختذ ه ه غري أعَّ رُ باِ داَ  زَ رِ  ِ عوا، 

                                           
ْهومَ  ( املزارات: ج 1) ن ه مِ  ِ  بَ رِّ قُ ما تاُ  :ْهو ،ر انرا ن: ج  دُ د. القَ بُّ عَ ة  قاد التاَّ نَ ْاألمعِ  ْاآلثارِ  بورِ ن القُ ما  ُرز مِ  :زار 

ْرِ النَّ  ْاألطعِ ئِ  اْالذَّ  ذ  .ان ر ن القُ ه مِ ه عفسَ  ِ  املرءُ  مُ زِ مِ ما ًاُ  :ْهو ،رٍ ذِ ْر: ج  عَ ذُ ِة. النُّ ح 
ْاه اإلمام أمحاد 2) ْا(1/215)( ر ْا ان ماجاه(3057، ردام )التقااط اِااى : ااب ،كتااب املناسا   ،لنساائي،  كتااب   ،، 

 ه.ْهذا لفظُ  (،3029، ردم )ددر حاى الرمي : اب ،املناس 
ْاه البخاااري3) العتاااب ماارمي إذ ْاذكاار ك " دااو  اهلل تعاااىل: :، كتاااب أحاًَّااث األعبياااء،  اااب(1/142ك صااحيحه ) ( ر

  "اآلًة. اعتبذت من أهمذا
  (.969، ردم )ة القباألمر  تسوًَ  : اب ،كتاب اجلنائز  ك صحيحه، اه مسمم( رْ 4)
ْاه مسمم 5) ْالبناء عميه : اب ،كتاب اجلنائزك صحيحه،  ( ر  (.970، ردم )النذي عن جتايص القب 
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 .(1) "داا جِ سِ مَ  ذَ خَ تَّ أن ًاُ  يَ شِ َِ 
ْسما ما اهلل ص دا : مسعت رسو َ  ْعن جندب ْإنَّ " ًقو : مى اهلل عميه   ِ ن كان دبمعم كاعوا مَ  أ

ْن دبورَ خِ تَّ ًاَ  ْا القُ خِ تَّ أِ فّل تاَ  ،دساجِ م مَ ذِ يائِ أعبِ  ذ  ،(2) "م عن ذل ف ين أهناكُ  ،دساجِ مَ  بورَ ذ
فيه  ّل ِ ماَّ لِ  دَ اِ دُ   ٍ ضِ وِ مَ  لُّ فعُ  ،عميذا دٌ جِ سِ ْإن مل ًُاِْبَ مَ  ،ّل  عندهامعناه الاَّ  دَ ساجِ ها مَ ْاختاذُ 
 دٌ جِ سِ عميذا مَ  يِنَ ف ذا  ُ  ،(3) "وراا ذُ ْطَ  داا جِ سِ مَ  ت ل األرضُ مَ عِ جُ " :كِا دا    ،داا جِ سِ مَ  اختذَ 
 . دا أشَ  رُ مِ فاألَ 

 ر:ب  في القَ   بي  ة الن  اس سن  فة الن  خالَ مُ 
ْارتعبوا ما حذا واهِ هذه النا  ا ر النا ك أكثَ ْدد ِالَ  عوا  سبب ذل  ك فودَ   يبا منه النا  رَ ي، 

ْمِ ركالشا   فة:ر هذه املخالَ وَ ن صُ ، 
ء ًُ  ّل ِ عن الاَّ   الماهِ  هنى رسو ُ  -1 ْهِؤ  ون عندها. مُّ اَ إىل القبور، 
ء ًَ  ،دساجِ ها مَ هنى عن اختاذِ  -2 ُِّ ون عميذا املساجِ بنُ ْهِؤ ًْس  ا ا مَّاه ؛دشاهِ وهنا مَ د 

 . الماهِ  يوتِ بُ لِ 
ء ًاَ يداا ذ عِ خَ تَّ هنى عن أن تاُ  -3 ْهِؤ هنا أعياَّاا خِ تَّ ،  ِِ  ، َ ناسِ ْمَ  ذ م ذِ ِاعِ عون هلا كاجتِ ْ ت

 ر.ثَ كِ أْ أَ  يدِ معِ لِ 
ْى مسممٌ   ،ذاتِ ًَ وِ سِ تَ ر  ِ أمَ  -4  دا : دا  ل عميا  ديا ك صحيحه عن أيب اهلياج األسَ  كِا ر

 ،ذاتَ سِ َِ  طَ إِا  ور ا صُ   َ دَ أن ِ تَ   الماهِ    عمى ما  عثين عميه رسو ُ ثُ أِ أ عَ  ): ن أيب طالب 
 .(4) ( هتَ ًاِ وَّ  سَ إِا  فاا رِ شِ مُ  اا بِ ِْ داَ 

                                           
ْاه البخاااري1) ْمساااصاامى اهلل عميااه ْساامممااا جااااء ك دااب الناايب  : اااب ،كتاااب اجلنااائز  (،2/106ك صااحيحه ) ( ر   ،مم، 

ْمواض   (.529، ردم )ى القبورالنذي عن  ناء املساجد عم :ّل ،  اب  الاا كتاب املساجد 
ْاه مساامم2) ْاختاااذ الاااور  : اااب ،ّل اضاا  الاااامو ْ كتاااب املساااجد   ك صااحيحه، ( ر النذااي عاان  ناااء املساااجد عمااى القبااور 

ْالنذي عن اختاذ القبور مساجد   (.532، ردم )فيذا 
ْاه البخاااااري3) ْمسااااامم  (،1/86حيحه )ك صااااا ( ر ْ  العتااااااب،  ْ  ،كتااااااب املسااااااجد  ،كتااااااب التااااايِم أ ، ردااااام البااااااب األ

(521.)  
ْاه مسممعِ فِ رَ  مِ دَ عَ ( أي:  ِ 4)   (.969، ردم )ة القبًَ سوِ تَ األمر  ِ  : اب ،كتاب اجلنائز  ،ه، ر
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ء ًبالِ  ًَْ تِ يِ كالباَ   ألرضِ ًْرفعوهنا عن ا ا اِدًثِ ة هذفَ  ون ك خمالَ ْهِؤ ْن عميذا القِ عقِ ،   .بابد
َِ  أنَّ  -5 ار  القبور   يبُّ النا  ر شَ ة ال  ألجمذا اِع ِِ كُّ ذَ تَ هي ًز إىل  ْاإلحسانُ  ،ر ر اآل
ْرِ  ْالرتَّ الدُّ  ِ  املز ْاِست فارِ  مِ حُّ عاء له  ْإىل إىل عفسِ  ناا ر حمسِ ائِ ية له. فيعون الزا ؤا  العافِ ْسُ  عميه  ه 
ءِ مَ ت. فقَ امليِّ  ْعَ رَ مِ املشركون األَ  ب هِؤ ْجَ لدِّ ا واسُ عَ ،  َُّ امليِّ  ِ  كَ رِ   الشِّ ًارَ الزِّ  ِ  عموا املقاوََّ ًن،  ه ءَ عات 
ْسُ  ِ  عاءَ ْالدا  ْاستِ ذِ جِ وائِ حَ  ؤا َ ه  ْعَ كات مِ البَ  زا َ نِ م  ْا  ْروَ  ه هلم عمى األعداءِ رَ اِ نه  ذل . فاار
ْإىل امليِّ ن إىل أعفسِ يئِ سِ مُ  ْالرتَّ ن الدُّ ه تعاىل مِ عَ رَ ة ما شَ ركَ ه  َ  حبرماعِ ن إِا عُ ْلو مل ً ،تذم  م حُّ عاء 

ْاِستِ   . فار لهعميه 
ِا ذِ ن الناَّ ده مِ ْداَ   اهللِ  ه رسو ُ عَ رَ يم  ن ما شَ ظِ ن العَ باًُ ر إىل هذا التَّ فاعظُ  ه ك كرُ ا تقدم ذِ ي ع

ْ ن ما شَ بالق ءِ رَ ور،  ِ ًرب أنَّ دُ ْداَ  عه هِؤ  هرِ اِ عن حَ  العبدُ  زُ ما ًعجَ  دِ املفاسِ ن ك ذل  مِ  ْه، ْ
(1) . 

 :زارات  لمَ ين ل  راب  والقَ  ور  ذُ يم الن  د  ق  ت َ  مُ ك  حُ 
َِ تقدمي النُّ  ْالقرا ن لم ْر  ة ال   ب أن ك اِال  يبِّ ة َهدي النَّ فَ به خمالَ بَ . سَ أكَب  كٌ رِ زارات شِ ذ

 بابُ ت عميذا القِ يَ نِ ا  ُ ِا ألهنا لِ  ؛د عميذااجِ ة املسْإدامَ  ،ناء عميذام البِ دَ ن عَ مِ  ،تعون عميذا القبور
َِ دِ ْأُ  ْاملزارات  َ حوهلا املساجِ ت ي ْ ًَّرُّ عُ نفَ املدفوعن فيذا ًَ  ا  أنَّ اجلذا  نَّ د  ْأهنم ً يثون مَ ون أ ن ْن. 
ًْقَ   اثَ تَ اسِ  ْثاعاا  . حىت صارتنَ را ِ ْالقَ  ْرَ ذُ موا هلم النُّ م، فقدَّ إليذِ  أَ جَ ن التَ مَ  جَ وائِ حَ  ونَ َُّ هبم،   أ
ْن اهللِ د مِ بَ عِ تاُ   عاء إِا ْما َّعا هبذا الدُّ  (2)"دبَ عِ ًاُ  ناا ثَ ي َْ بِِ ل داَ ِ جتعَ  ذمَّ المَّ " : يبُّ ْدد دا  النا  ،ن َّ
ه فقد ا دبُ م، أما اإلسّل ن  ّلَِّ مِ  ل ك كثريٍ ْدد حاَ  ،ه دبِ  ن ذل  ك غريِ مِ  ءٌ يِ ل شَ ه سيحاُ ألعَّ 

أْ  ا ِ ن  عض اجلذا من املخالفات مِ  ده شيءٌ سجِ ْإن كان دد حيال ك مَ  ه،عائِ َُّ  ةِ كَ َر باَ  ِ  محاه الماهُ 
ْنَ دِ قِ ذم ِ ًاَ لعنَّ  املخرِّفن ْليس ك املسجِ تِ يِ ه ك  اَ بَ دَ  ألنا  ؛ه إىل دبِ  صو ِ عمى الوُ  ر ْهو ه،  د، 
 .درانِ اجلُ ط  ِ حموَّ 

 :األسئ َلة

                                           
 . ْما  عدها (1/214( اعظر: إغاثة المذفان )1)
ْاه أمحد )2) ْاه مال  مرس2/246( ر ْر   (.85، ردم )جام  الاّل  :ّلا كتاب دار الاّل  ك السفر،  اب(، 
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ْ نِّ ي إىل الشِّ ل ال  تُفَِّ سائِ الوَ  مُ عِ ا حُ م :1  ا دِ ستَ مُ   يبُّ ها النَّ  كيك سدَّ رك،   ِا تقو . لِ ِا
 يل.عمِ التَّ ما ًأيت م    حعمَ :  نِّ 2 
 اء عميذا.نُ ْالبِ  بورِ القُ  يصُ جتاِ  -أ
 ّل  عند القبور.الاَّ  -ب
 .بورِ عمى القُ  ًلِ ناَِّ القَ ْ  رجِ ًقاَّ السُّ إ -ج
َِ  عاءُ الدُّ  -َّ ْالرتَّ يِّ لم ْسُ  مُ حُّ ت   له. يةِ العافِ  ؤا ُ عميه 
ْهل ُعبد د :ناا ًُعبَ ثَ ي َْ ل دبِ ذم ِ جتعَ المَّ :" سو  الرَّ   ِ وِ ن داَ مِ  : ما الذي ًُستفاَُّ 3  ؟ 
 ؟ دبه 
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 سالخام   لُ ص  الفَ 

 ة ي  كار  ذ  الت   ب  صُ والن   يل  ماث  الت   يمُ ظ  ع  ت َ  

 يفها:عر  تَ 
ْ حَ  إعسانٍ  لِ عِ ة عمى شَ َِ   اجملسَّ ورَ و الاُّ ْه :ج  متثا يل: ماث  الت   ْ غريِ  وانٍ يَ أ  .ْحٌ ا فيه رُ ا مما مِه أ

ْأحجار كان املشركون ًَ  ب في األصل:صُ والن    ها.دَ نِ عِ  حبونذِ الَعَمُم 
م عمى ظَّ عَ أْ مُ  يمٍ عِ رى زَ كِ ذِ  ها إلحياءِ ْروِ  ًنِ يِوهنا ك املياَِّ قِ ًُ  يلٌ ة: متاثِ َّ ذكارِ ب التِّ اُ ْالنُّ 
 م.هِ رِ وَ صُ 

 :ك  ر  إلى الش   ةٌ يلَ س  وَ  األرواح   وات  ذَ  يرُ و  ص  تَ 
ْاحن تاوِ مِ   يبُّ ر النا لقد حذَّ  ْات األر ِ سيا  ،ًر ذ ر املعظَّ ْ ن البشر: كالعمِاء ِن مِ ِا تاًو

ْالرُّ  ْالقاَّ   ْالعبااَّ  ر عن طًرق رسم الاُّ سواء كان هذا التَّ  ،ؤساءْاملموك  ْردة ور  اًو عمى لوحة أْ 
ْفة ك هذا الزَّ يَّ وئِ ة الََّّ اآللَ  ِ  قاطِ ًق اِلتِ رِ أْ عن طَ  ،جدار أْ ثوبأْ  ًق رِ أْ عن طَ  ،انمة املعر
هنى ة التِّ ئَ يِ   عمى هَ ورَ ناء الاُّ ْ ِ  حتِ النَّ  ْروهاوَ يق الاُّ مِ عِ عن تاَ  ِثا .  ْعن  ،ر عمى اجلدران 
ك  ثَ دَ حَ  كٍ رِ شِ   َ أَّْ  رك. ف نَّ ة إىل الشِّ يمَ سِ ذل  َْ  ألنَّ  ؛ةَّ ذكارِ ب التِّ اُ ْمنذا النُّ  ،يلِاثِ التَّ  بِ اِ عَ 

ْعَ اوِ التَّ  بِ بَ سَ األرض كان  ِ  ْذل  أعَّ رِ وَ الاُّ  بِ اِ ًر  ِا  جا ٌ رِ  وحٍ ه كان ك دوم عُ .  ا ماتوا صاِون، فم
ْحى إليذم الشَّ مُ وِ ن عميذم داَ زِ حَ    اا ذم ال  كاعوا  مسون فيذا أعااسِ بوا إىل جمالِ يطان أن اعاِ ذم، فأ

مل تاُ مسوها  أمسائِ  ْعُ مَ حىت إذ هَ  ،دبَ عِ ذم ففعموا  ْلئ   ه يَّ بِ عَ  الماهُ  ثَ عَ ا  اَ ِا ْلَ  (1)ت دَ بِ عُ  مُ مِ العِ  يَ سِ   أ
ن ه مِ مُ وِ داَ   نَ ت امتاَ بَ اِ ال  عُ   ِ ورَ تم  الاُّ  بِ بَ سَ الذي حال  ِ  ركِ ى عن الشِّ ّلم ًنذَ عميه السَّ  وحاا عُ 
ْأصَ تِ وَ عِ ََّ  بو ِ دَ   جئ يي ىي ُّٱ :ْثانٍ لت إىل أَ ة ال  حتوَّ املناو َ  رِ وَ تم  الاُّ   ِ باََّ عِ ْا عمى رُّ ه، 

 .[23 :عوح]َّجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
ْتعظيِاا لذِ  ور عمى أشعاهلم إحياءا ت هلم تم  الاُّ رَ وِّ جا  الذًن صُ ْهذه أمساء الرِّ  اهتم   كًر

                                           
  .، كتاب التفسري، تفسري سور  عوح(6/73) ( اعظر: صحيح البخاري1)



40 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 . هلم
ْمعاعَ لشِّ ن اة مِ ذكارَّ  سبب هذه األعااب التِّ  إليه األمرُ  فاعظر ما آ َ  ا ه. مما مِ سُ د  رُ رك  الماه 

َِ  م عند الماهِ ذِ تِ قِ ْمَ  وفانِ الطُّ م  ِ ذُ ب إهّلكَ سبَّ  ُِ  ا ًد ُّ مما  ،هقِ مِ ْعند  رِ التَّ   ِ طورَ عمى   بِ اِ ْعَ  اًو
هلذا لَ رِ وَ الاُّ   رَ ْأمَ ، (2) ًوم القيامة عذا اا  ا ِ النا  ْأِب أهنم أشدُّ ، (1) ًنَ رِ املاوِّ   يبُّ النَّ  نَ عَ . 
ْأِب أنا الاُّ  سِ ِِ طَ  ِ  ْشدَّ ن أجل مفاسِ ذل  مِ  كلا ،  (3) فيه صور  ِ تدِل  يتاا  املّلئعةَ  ور.    دها 

ور، ْسواء  ث ك األرض كان  سبب عاب الاُّ دَ حَ  كٍ رِ شِ   َ أَّْ  ة ك عقيدهتا. ف نا مَّ رها عمى األُ خماطِ 
 ةٌ يمَ سِ ه َْ ألعَّ  ؛عاا رِ شَ  مٌ ه حمرَّ ف عَّ  ،قًن أْ اِدائِ س أْ املياَّيل ك اجملالِ ِاثِ ْالتَّ  رِ وَ ماُّ لِ  بُ اِ كان هذا النَّ 
 مِ نَ ة الاَّ ئَ يِ ة عمى هَ وتَ ْاملنحُ  ةِ َِّ اجملسا  رِ وَ الاُّ  يمَ عظِ تَ  م أنَّ مَ عِ هبذا عاَ  . يدَ قِ العَ  ساَِّ ْفَ  كِ رِ إىل الشِّ 
ْأما رِ شَ  مٌ حمرَّ  رٌ مِ أَ  ْجلَّ  عزَّ  اهللِ  قِ مِ َِ  َّاها ِ ا فيه مُ ِثا  مما ْالتِّ  مة ك َِ عِ ة املستاَ يَّ وتوغرافِ الفُ  رُ وَ ا الاُّ عاا، 
ِِ السَّ  وازِ ْجَ  ة األحوا ِ طادَ ة كبِ يَّ خاِ الشَّ  إثباتِ  ْما ك حع  يهِ ة أْ متمِ دعو إليه اِاجَ ا تَ ذا مما فر 
 اهلل. فّل  أ  هبا إن شاءَ  ةُ حَ املامَ 

 :األسئ َلة

                                           
هنااى عاان  اان العمااب، ْكسااب  دااا :" لعاان النااايبا  عاان أيب جحيفااة ( 1) ْموكمااه،  ْآكِاال الرا ااا  ْاملسااتومشة  الوامشااة 

َْلعن املاوًِّرن ". صحيح  ْالناعاح الفاسد. 6/188البخاري )الب ي،   (، كتاب الطّلق،  اب: مذر الب ي 

ًقااو :" أَشاادُّ النااااِ  َعااذا اا ًااوم القيامااة املَاااوًِّرن ". متفااق عميااه  دااا : مسعاات النَّاايبَّ  عاان عبااداهلل  اان مسااعوَّ ( 2)
كتاااب المبااا ، (، كتاااب المبااا ،  اااب: عااذاب املاااوًرن ًااوم القيامااة، ْصااحيح مساامم،  7/65صااحيح البخاااري )

ْروه، ردم ) حترمي اختاذ ما فيه صور  غري ممتذنة  الفرش  ر صور  اِيوان،   (.2109 اب: حترمي تاًو
اا رآهاا رساو  اهلل ( 3) ِا ًِْر فم اد رمحاه اهلل أنا عاِئشاَة رضاي اهلل عنذاا أِبتاه أهناا اشارتت منرداة فيذاا َتااا ِا عن القاسام  ان حم

 ْإىل رساوله  دام عمى الباب فمم ًدِمه، فعرفت ْجذه العراهة فقالت: ًا رسو  اهلل، أتوب إىل اهلل  مااذا  ك 
ْتوساادها، فقااا  رسااو  اهلل أذعبات؟ فقااا  رسااو  اهلل  تذا لاا  لتقعااد عميذااا  :" مااا  ااا  هااذه النِردااة "؟ دااا : اشاارًت

ْدا :" إنَّ ا لبيت الذي فيه الااور :" إنَّ أصحاب هذه الاور ًوم القيامة ًعذ ون فيقا  هلم أحيوا ما ِمقتم ". 
(، كتااب البياو ،  ااب: التجاار  فيِاا ًعاره لبساه لمرجاا  3/17ِ تدِمه املّلئعة". متفق عمياه. صاحيح البخااري )

ْروه، ردم  حترمي اختاذ ما فيه صور  ممتذنة  الفرش  ر صور  اِيوان،  ْمسمم كتاب المبا ،  اب: حترمي تاًو ْالنساء، 
ْالمَّفظ لِمُبخاري.2017)  ،) 
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ْالنا ما املراَّ  التَّ  :1   ؟ ةَّ ذكارِ اب التِّ ِاثيل 
ْما سبَ  كٍ رِ   شِ ال أْا : مىت ح2   ؟ ل ذل به، ْكيك حاَ ك األرض، 
 :يلِ عمِ ما ًأيت م  التَّ  مَ عِ  حُ :  نِّ 3 
 .يلَ ة متاثِ ئَ يِ عمى هَ  رِ وَ الاُّ  ناءِ ْ ِ  تِ حِ النَّ  ًقِ رِ سم عن طَ الرَّ  -أ
 ة.َّ كارِ ذِ التِّ  بِ اُ ْالنُّ  يلِ ِاثِ التَّ  بُ اِ عَ  -ب
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 ساد  الس   لُ ص  الفَ 

  ه  مات  رُ حُ ب   ةُ هانَ ت  واالس   ين  الد  ب   زاءُ ه  ت  االس  

 :ين  الد  ب   هزاء  ت  س  اال   مُ ك  حُ 
ُْساا اهللِ  تااابِ يم كِ ِظااعِ م تاَ ب عمااى املساامِ ِ اا دااا   ،نِِ املساامِ  ِاااءِ مَ عُ  امِ ْاحاارتِ  ه رسااولِ  ةِ نَّ تعاااىل 
  َ  اااااي أن ًعااااارِ كِاااااا ًنبَ  .[32 :اِاااااج] َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيميُّٱتعااااااىل: 
ن ِماا رٍ ذَ م عمااى َحااليعااون املساامِ  سااو  أْ الرَّ  أْ القاارآنِ  اهللِ  رُ ِكااه ذِ فياا ءٍ يِ َشاا ِ  زأَ ذِ تاَ ن اِسااَماا حعاامَ 
 ذل .
ُِ عن اإلسّلمِ   ٌ ََّّ ًن رِ ذزاء  الدِّ اِستِ ْ  ْجٌ ، ْ  نت ُّٱة. دا  الماه تعاىل: يَّ مِّ العُ  ِ  ًنِ عن الدِّ  ر
 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت

 - 65 :التو ة] َّ مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل  مل

66]. 
ْأنَّ فِ  الماه كُ  اِستذزاءَ  عمى أنا  تد َّ  ذذه اآلًةف ْأنَّ سو  كُ ذزاء  الرَّ اِستِ  ر.   ذزاءَ اِستِ  فر، 

َِ فِ كُ    آًات الماهِ  ِِ  زئٌ ذِ ستاَ ن هذه األمور فذو مُ مِ  دٍ ذزأ  واحِ ن استَ ر، ف ْالذي حَ يعِ جب ن ل مِ اَ ذا. 
ء املنافقن أهنم استاَ  ْا  ِ زَ ذِ هِؤ  .مٌ ّلزِ تَ هبذه األمور مُ  ذزاءُ ت اآلًة. فاِستِ زلَ ه فنَ تِ حا َ ْصَ  سو ِ الرَّ ء

ِِ .  ُكِفرٌ ن األمواتِ مِ  هِ غريِ  عاءِ َُّ  يمِ ظِ عِ ْتاَ تعاىل  الماهِ  يدِ وحِ تَ  ِ  خفا ُ ْاِستِ   ْار مِ إذا أُ ن مَ  ا ِ ن النا ف
هنوا عن الشِّ وحِ التَّ  ِ   خت حت  جت هب مب خب ُّٱذل . كِا دا  تعاىل: وا  ِ فُّ خَ تَ اسِ  كِ رِ يد 

 خض حض  جض مصخص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت

م عن ا هناهُ َِ لَ  سو  ْا  الرَّ ؤ ذز فاستَ ، [42 - 41 :الفردان] َّ جغ مع جع مظ حط مض
ْالََّّ فاهَ فوهنم  السَّ ًْاِ  ون األعبياءَ يبُ عِ ْما زا  املشركون ًَ  ،ركالشا  م إىل هُ وِ عَ إذا ََّ  ْاجلنونِ  ّل ِ ة 
ْهعذا جتِ ر يم الشِّ عظِ ن تَ ذم مِ ِا ك أعفسِ لِ  ؛وحيدالتَّ  ن ًدعو إىل نذم إذا رأى مَ مِ  هٌ بَ ن فيه شَ مَ  دُ ك. 
 . كِ رِ ن الشِّ ه مِ ِا عندَ ذل  لِ زأ  ِ ذِ يد استاَ وحِ التَّ 

 .[165 :البقر ] ٱَّزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب ُّٱالماه تعاىل: دا  
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ءِ  ْا القبورَ  فذِؤ ْثاعاا  الذًن اختذ ْن مبا هو مِ  أ ًُْ تِ ْعباََّ  الماهِ  ن توحيدِ ًستذزء ْه ظِّ عه،  ِون ما اختذ
ْن الماه شفعاءَ مِ  حيمِ ن َّ .  اا ه كاذِ خِ يِ شَ  ِ  كَ أن حيمِ  ئُ ِْ  رتَ  ، اا و  كاذِ ُِ ال َ  هم اليِنَ أحدُ  كُ ، 

 ذل  ا عند دبه أْ غريإما  يخِ الشَّ  ِ  هُ تَ  اثاَ استِ  رى أنَّ م ًَ هُ رى أحدَ تَ  كِ وائِ طَّ تم  الأصحاِب ن مِ  ْكثريٌ 
يد. وحِ ه إىل التَّ تِ ًقَ رِ   عن طَ دِ عِ ئ مبن ًاَ زِ ذِ تاَ سِ ًَْ ، د عند السََّحرِ ك املسجِ  هَ الما  وَ عُ دِ ن أن ًَ له مِ   َ أعفَ 
ُِ ًَْ  دَ  ون املساجِ منذم َيرِّ  ْكثريٌ  ْنَ ع ه ْ آًاتِ  ذم  الماهِ خفافِ ن استِ  مِ . فذل هذا إِا (1) داملشاهِ  ر
ْتعظِ ْرسولِ  ِِ ه   . اليومَ ن ِّ بورِ ه ك القُ دوعُ ُْ  ْهذا كثريٌ  (2)رك مشِّ م لِ ذِ ي

 : زاء  ه  ت  االس   ور  ن صُ م  
ْرَّ مِ  ء ائِ را ثل داُ : ما رأًنا مِ -من سور  التو ة  -ا قة ن عزلت فيذم اآلًة السا مَ  ن دو ِ ما  نا هِؤ

ِْ أكذَ ب  ُ أرغَ  ِْ أجْب عند المِّ ب ألسناا طوعاا،  املستذزئن كقو   ن أدوا ِ قاء، أْ رو ذل  مِ ، 
ْنِ قُ مح لِ مُ اِ ًَ  اإلسّلمَ   عَّذم: إنَّ  ْحِ وَ سِ فيه دَ  ْأنَّ  ،ةٌ يَّ عِ جِ ْرَ  رٌ ُِّ أَ ه تَ ْأعَّ  ،طىسِ الوُ  ر ة ك يَّ شِ   ْ

َِّ  قو اتِ عُ  ْدوهلم:  ،ْجاتِ الزَّ  ََّ دُّ عَ ْتاَ  ّلقَ الطَّ  ذا حيث أ احَ قودَ حُ  املرأ َ  مَ مَ ه  َ ْأعَّ  ،ًرعازِ ْالتَّ  اِد
 . مِ اإلسّلن اِعم  ِ مِ  ا ِ منا ن لِ ة أحسَ يَّ عِ ضِ واعن الوَ القَ اِعم  ِ 
ْ ًَ  ،كِ رِ الشِّ   َ باََّ ر عِ عِ نِ ًاُ مبَن ْ أ ،وحيدإىل التَّ و عُ دِ ًة مبن ًَ رِ خِ السُّ  ن اِستذزاء:ْمِ   ر  املعْر ِ أمُ أ
ْمنه أًَّاا اِستِ أْ ًنذَ  ْتاَ المِّ   ك عفاء رَ اهِ الظا  ةِ نَّ السُّ ذزاء  ِ ى عن املنعر،  ْمثمه اإلسبا ِ  كِ رِ حى   ،
ْاِستِ َّ خرِ السُّ  ب، أم  عِ ْالمَّ   ِ حِ ، أم الََّّ دِ اِ ْالقَ  اجلدِّ  ةِ ذَ سواء كان ذل  عمى جِ  ، اِجابِ  ذزاءُ ة 
ْاضِ كان تَ  ِِ زاا، فعمُّ ِِ زاا، أْ مهزاا، أْ لَ ِِ حاا، أْ غَ ارحياا  ِِ  ،عنه يِّ املنذِ  ذزاءِ ك اِستِ  لٌ ه َّا ك  لٌ َّا
 .ًدِ دِ الشَّ  يدِ عِ الوَ 

َِ  ْدو ُ  ْالنا  ًرنَ اآلمِ ر إذا رأى اآل ن  اب ًن مِ الدِّ  م أهلُ كُ ن املنعر: جاَء اهن ع املعْر  
 ة.َّ رِ خِ السُّ 

 :األسئ َلة
 ؟ دِ  عمى ذل م  اِستِ  ،ًنذزاء  الدِّ عم اِستِ : ما حُ 1 

                                           
 ة.يَّ نِ د: القبور املبِ ( املشاهِ 1)
ْى )2)   (.49 - 15/48( جمِو  الفتا
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 م  ذكر الدليل؟ ،ًنذزاء  الدِّ ب اِستِ : ما سبَ 2 
 .ًنِ الدِّ  ِ  ذزاءِ تِ اِسِ  رِ وَ ن صُ مِ  رٍ وَ صُ  ذكر مخسَ : اُ 3 
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  عُ اب  الس   لُ ص  الفَ 
  يم  ر  ح  والت   يل  ل  ح  والت   يع  ر  ش  الت   ق  حَ  عاءُ اد  

 تعالى: لل   ق  حَ  يعُ ر  ش  الت  
ْمُ باَّ ك عِ ري عميذا العِ سِ ال  ًَ  األحعامِ  ً ُ شرِ تَ  ْسائِ باَّهتم  ْال  تاَ هنِ ؤ ر شُ عامّلهتم  ل اِ فِ م 
ْتاُ  ينَ  زا َ النِّ  هو  –ُسبحاعه  -، ذل  ألعَّه قِ مِ ق اخلِْالِ  ا ِ النا  بِّ تعاىل رَ  هللِ  ق  حَ  ي اخلاوماتِ ذِ نِ ذم 

مون بَ قِ م له ًاَ ذِ تِ َّ بوَِّ عُ  مِ عِ حبُ  ،هلم  رِّ شَ ه هلم ًُ تِ يَّ  و ِ م رُ عِ حُ هلم. فبِ  هُ عِ رِّ شَ فيُ  هُ باََّ عِ  حُ مِ اِ ما ًُ  مُ مَ عِ الذي ًاَ 
  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱدا  تعاىل:  ،مإليذِ   ٌ دَ ة ك ذل  عائِ حَ ْاملامَ  ،هأحعامَ 

ٱٱٱَّ مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جمهل مل

 .[59 :النساء]
 َّهل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱْدا  تعاىل: 

 .[10 :الشورى]
ْالتَّ فالتَّ   نت مت زت رت ُّٱٱدا  تعاىله فيه، كَ شاِر أن ًُ  دٍ تعاىل ِ  وز ألحَ  هللِ  حرمي حق  حميل 

 َّ مل يك ىك مك لكاك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت

ْليائِ ة الشَّ طاعَ  ْتعاىل هحاعَ فجعل سب، [121 :األععام] ْأ ه  ِ  كاا ِر شِ  م اهللُ ذم ك حتميل ما حرَّ ياطن 
 ه. سبحاعَ 
، دا  يلٍ لِ ََّ  مٍ مِ عِ    ريِ  حرميِ ْالتَّ  يلِ حمِ التَّ  ك إطّلقِ  لِ ساهُ ن التَّ ر مِ م أن حيذَ ب عمى املسمِ فيجِ 
ٱمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئُّٱتعاىل:  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  َّٱ

 .[116 :النحل]
 رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ:  تعاىلاهللِ  ًنِ ك َِّ  مٍ مِ ّل عِ  ِ   ِ وِ ن القَ مِ  حذًرِ عاىل ك التَّ ْدا  ت

ٱَّ من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث

 جت هب مب خب حب ُّٱفقا :  ،هعاا غريَ رِّ شَ مُ  باَُّ ذ العِ خِ ه أن ًتَّ سبحاعَ  رَ ْاستنعَ  ،[33 :األعرا ]

 :الشورى]ٱَّجض مص خص حص مس  خسحس جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت  خت حت
21]. 
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 :الل   غير   يع  ر  ش  تَ  بول  قَ  مُ ك  حُ 
 َِ ك رَ شِ فقد أَ إليه،  رل طَ َِّ ، أْ مُ هٍ رَ عِ مُ  ِاا  ذل  خمتاراا له غريَ عالِ  الماهِ  ً ِ رِ شِ تَ  غريَ  ًعاا رِ شِ ل تَ بِ ن دَ ف
ِْ  وز  .[50 :املائد ] َّ جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل ُّٱ :تعاىل  الماهِ 

  مج حج ُّٱ لقوله تعاىل: اهللُ  مَ ما حرَّ  أْ حتميلِ  اهللُ  ما أحلَّ   ك حترميِ أحداا  ي َ طِ أن ًُ  ملخموقٍ 

 حط  مضخض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح

 ائي  ن حامت الطا  يا دِ عَ ا مس  ِا ْلَ  .[31 :التو ة] َّحف جف مغ جغمع جع مظ
ْسماماهلل ص رسو َ  ْهُ إهنم مل ًعبُ : ديا ًقرأ هذه اآلًة، دا  عَ  ماى اهلل عميه  :" و  اهلل م، فقا  رسد

 . (1)" اهمباَّهتم إًا فذل  عِ  ،بعوهمفاتَّ  ْأحموا هلم اِرامَ  م اِّل َ موا عميذِ  مى إهنم حرَّ 
ْا أحبارَ  ء الذًن اختذ ْهِؤ ْرُ ْدا  شيخ اإلسّلم ا ن تيِية:  وهم هباهنم أر ا اا حيث أطاعُ هم 

ْجذن اهللُ  ما أحلَّ  حترميِ  ،اهللِ  مَ ما حرَّ  لِ يك حتم  :ًعوعون عمى 
ْن حتميلَ قِ عتَ بدًل، فيَ عوهنم عمى التَّ بِ فيتَّ  اهللِ  ًنَ لوا َِّ ِوا أهنم  دَّ أن ًعمَ  :أحدمها م اهلل، ماا حارَّ  د

ْداد جعَ ِفا، فذاذا كُ لِ ُساالرُّ  ًانَ فوا َِّ م أهنم ِاالَ ذِ ِِ مِ م، م  عِ ذِ ؤسائِ رُ باعاا لِ اتِّ  اهللُ  ما أحلَّ  ميَ حترِ  ه مَار، 
ْإن مل ًعوعااه ِشااْرسااولُ  اهللُ  ًَْ مُّ َاااوا ًُ ركاا،  ْن هلاام، فعااان َمااسااجُ ون هلاام  اا  غااريَ بَاان اتاَّ د ِِ  ّل ِ ه ك 
ِِ ه أعا ِِ مِ ًن م  عِ الدِّ  ْن ما دا  اهللُ قَ شركاا، حيث اعتاَ ًن مُ ّل  الدِّ ه   ه.ْرسولُ  د ما داله ذل ، َّ

ْإمياهنم  ِ قاَُّ اعتِ  ْالثاين: أن ًعونَ  هم ك ذم أطااعو تااا، لعانَّ اِاّل  ثا ِ  حتميالِ  اِرامِ  حرميِ تَ هم 
ء هلاام حعاام عاااصٍ ي الاا  ًعتقااد أهنااا مَ ن املعاِصاام مااا ًفعمااه ِماااملساامِ  كِااا ًفعاالُ   ة اهللِ يَ عِااامَ  ، فذااِؤ

ة ك اَعااااإمنااااا الطا أعااااه دااااا :"   يبِّ حيح عاااان النَّااااعوب، كِااااا ثباااات ك الاَّاااان أهاااال الااااذُّ أمثاااااهلم ِماااا
ْالطا م السَّ عمى املسمِ :" ْدا   املعْر "،  .ة "يَ ر مبعاِ مَ ؤِ ما مل ًاُ  هَ رِ ْكَ  با ة فيِا أحَ اعَ ِ  
ْداااا   "قِ ة اخلاااالِ يَ ِااااعِ ك مَ  ملخماااوقٍ  ةَ ِ طاَعااا:" ْدااا    ، ":فاااّل  اهللِ  ةِ يَ م مبعِااااركُ ن أَماااَمااا

 .(2)يعوه "طِ تُ 

                                           
ْاه الرتمذي ك 1) ْاه ْ  "، ًابغرِ  حسانٌ  "ْداا :(، 3095ردام )ْمان ساور  التو اة،  :كتاب تفسري القرآن،  اابسننه،  ( ر ر

 نه األلباين.ْحسَّ  ،اإلمام أمحد
ْى شيخ اإلسّلم ا ن تيِية 2)  (.7/70)( جمِو  فتا
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ْاِماا ةٌ َفاان فيذااا خمالَ مل ًُعاا األماارِ  ِ ُ ذا ُْ ِااة الاا  ًساانُّ ا األعظِ ْأمااا د هبااا قَاااه ممااا ًُ ْرسااولِ  ر اهللِ أل
ًْاادفَ ة مبااا  مِاايَّااعِ الرَّ  مااورِ يم أُ نِظااتَ  حيَفاا  عاانذم املفاِسااب هلاام املااااي أ  يل م، فماايس مبنِذااذُ قااوداَ ظ حُ د 

ِْ ًااادِل ك تَ عناااه َشااا ًْمااازَ ن  ِاااً  ماااا مل ًاااأذَ شااارِ رعاا،  ااايَّاااعِ م الرَّ ه اهلل،  ْالطا ة السَّ  دُّ َعاااْتاُ  ،ة فياااهاَعاااِ  
 ة.يَ اِ عِ ه مَ تُ فَ خمالَ 

ااااياَسااااالسِّ  م أنَّ ْدااااد ذكاااار ا اااان القاااايِّ  اااا ا ُ ًعااااون معااااه النااااا لٍ ِعاااافِ  كاااالُّ   :ة هااااييَّ رعِ ة الشَّ إىل  بَ رَ أداِ
ْأ عَ حِ ّلالاا  ْإن مل ًَ ساَِّ عن الفَ  دَ ،   .(1) يٌ حِ ه َْ  ِ   َ زَ ِْ عاَ   سو ُ الرَّ  هُ عِ ََّ ، 

 :األسئ َلة
 ؟ يل عمى ذل لِ ْما الدَّ  ،  األحعامَ رِّ شَ أن ًُ  قا حِ ن الذي ًستَ : مَ 1 
 2 ِِ  ل ما ًأيت:: أك
ْتعاىل طاسبحاعَ  علَ جَ  -أ ْليائِ ياطِ ة الشَّ عَ ه  ْأ  ........م.رَّ ما حَ  يلِ ذم ك حتمِ ن 
عاا غري تَ شِ تَ  لَ بِ ن دَ مَ  -ب اخمتاراا لاه غَ  لٍ جاهِ  ِاا  ذل  غريَ عالِ  اهللِ  ً ِ رِ شِ ًر  رٍ طَ َِّاأْ مُ  هٍ رَ ِعامُ  رَ ياِ
 ........إليه

ْاِعام  ان النااياسَ ه ك السِّ ِْ رسولُ  ه اهللُ عِ رَ شِ ما مل ًَ  أنَّ  -ج  ه اهللُ عَ رَّ ك ماا َشاَياالِ ا ا  ممااة 
 ......م.عِ ه فذو حُ ْرسولُ 
 .....ن.ذَ جِ ن َْ فّل َيمو مِ  اهللُ  مَ رَّ ما حَ  يلِ أْ حتمِ  اهللُ  لَّ ما أحَ  ميِ خمموداا ك حترِ  ن أطا َ مَ  -َّ

                                           
 (.13نظر: الطرق اِعِية ك السِّياسة الشَّرعياة )ص ً( 1)
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 نُ ام  الث   لُ ص  الفَ 
 اللُ  لَ زَ ن   ما أَ  ر  ي  غَ ب   مُ ك  الحُ 

ْعِ   اهللِ  َّى اإلميانِ تَ قِ ن مُ مِ  ْسُ تا ِ إىل كِ  جو ِ ْالرُّ  هِ عِ رِ شَ ضا  ِ ْالرِّ  هِ ِِ ِعِ  اخلَّو ِ ه تِ باََّ تعاىل   ةِ نَّ ه 
ْسائر اِقوق. ه عند اِِتِ سولِ رَ  ْاألموا   ْك الدماء  ْك اخلاومات  ْك األصو   ّل  ك األدوا  

ْجب عمى الرعية  ْإليه اِعم. فيجب عمى اِعام أن حيعِوا مبا أعز  الماه. ْ ف ن الماه هو اِعم 
ْسنة رسوله دا  تعاىل: أن ًتح  حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّٱاكِوا إىل ما أعز  الماه ك كتا ه 

 :النساء]ٱٱٱَّ حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس خس
58]. 

 جك ُّٱ، دا  تعاىل:  هِ رسولِ  ةِ نَّ ْسُ  هِ تا ِ ك كِ  اهللُ   َ زَ عاِ وا إىل ما أَ ُِ حاكَ تَ ة أن ًاَ يَّ عِ ب عمى الرَّ ْ ِ 

 جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك

 .[59 :النساء] َّمب هئ مئ هي ميخي حي

 :ي اإليمانَ ناف  يُ  اللُ  لَ ما أنزَ  إلى غير   مُ حاكُ الت  
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱدا  تعاىل: 

 [60 :النساء] َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه
 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱإىل دوله تعاىل: 

 .[60 :النساء]ٱٱٱٱَّجف مغ جغ مع جع

 :له ثالث حاالت   الل   ع  ر  شَ  ير  إلى غَ  مُ حاك  تَ المُ 
ًَْ  ةا بَ غِ رَ  اهللِ   ِ ِر شَ  م إىل غريِ ن حتاكَ مَ  األولى: ، هٍ رَ عِ مُ  غريُ  ْهو خمتارٌ  ،غٌ ذل  سائِ  رى أنَّ عنه، 
 .  م  اإلميانِ ِِ ِ  تَ  رٌ فِ كُ   لُ عِ فذذا الفِ 
هلاوى، أْ  هِ م إىل غاريِ ه حتااكَ ، لعنَّاْجالَّ  عازَّ  اهللِ   ِ ِر إىل َشا مِ حااكُ تَّ ال جاوبَ ُْ  دَ ِقاأن ًعتَ  اني ة:الث  

ة، فذاذا معذاا العقو َا قُّ حِ تَ ِساًَ  ةا يَ ِااعِ مَ  بَ َعاه ارتَ أعَّا هِ ذا، م  إدارارِ بُ مُ طِ ًَ  ةٍ حَ امَ َِ ، أْ لِ دٍ ألحَ  ةا عَ ااعاَ مُ 
ْا َ  :أي ،ةِ يَّاامِّ العُ  ِ  ي اإلميااانَ ِفاانِ ه ِ ًاَ ْلعنَّاا بَ ناااك اإلميااان الواِجااًُ  ، دااا  ةِ يَّاامِّ العُ  ِ  اإلميااانَ  ِ ًعااين ز
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 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱشيخ اإلسّلم ا ن تيِية عند دوله تعاىل: 

 اهللِ  زم حتعااااااااااايمَ ِااااااااااان مل ًمتَااااااااااا فَ :" ٱٱٱَّجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
ا ه أعَّا  نفِسا  م اهللُ ذم فقد أدَسا ر  ينَ جَ ه فيِا شَ ْرسولِ  ْأماا مِ ؤِ ه ِ ًُا عاِم مااا حبزِ متَ ن كاان مُ ا َما ن، 

ْرسوله  اطناا ْ اهِ  ْاتاَّ اهلل  ْلعن عاى   .(1)اا  "ن العُ لة أمثاله مِ   هواه فذذا مبنزِ بَ راا 
ُِ اهلل مُ   ِ ِر شَ  م إىل غريِ ن حتاكَ مَ  الثالثة: ياد عِ الوَ  ل ك أحعامِ عرهاا، أْ جاهّلا، فّل ًد

 مث زث رث  يت ىت نت ُّٱٱ، لقوله تعاىل:(2) شر  اهلل م إىل غريِ قة مبن حتاكَ املتعمِّ 

 .[106 :النحل] َّ

 :زاع  ن الن  واط  مَ  يع  م  في جَ  اللُ  لَ بما أنزَ  م  حاكُ الت   مومُ عُ 
ة  ن ذاََّّ ك األدوا  اِجتِ  زا ِ النِّ  واَِّّ مَ  م إليه ك جي ِ حاكُ ْالتَّ  اهللُ   َ ن اِعم مبا أعزَ مِ  دَّ ِْ  ُ 
ْالسُّ   ما َّ َّ ل منذا إِا قبَ فّل ًُ  ،العمِاء  زٍ ِْ حتيُّ  بٍ هَ ذِ َِ لِ  بٍ اُّ عَ تاَ  ن غريِ ة مِ نَّ عميه العتاب 
 . إلمامٍ 

 :اللُ  لَ زَ ن   ما أَ  بغير   مَ كَ ن حَ مَ  مُ ك  حُ 
 :عوعانِ  اهللُ   َ ما أعزَ    ريِ  مُ اِعِ 
 مبا أعز َ  اِعمَ  د أنَّ قَ اعتاَ إن  ةن املمَّ جاا مِ كفراا خمرِ   اهللُ  ما أعز َ   : ًعون اِعم   ريِ و  األْا النَّ 
ْاعتاَ اهللِ  ذان حبعمِ  فيه، أْ استَ ه خمريَّ أعَّ ، ْ بٍ ْاجِ   غريُ اهلل ة يَّ عِ م الوضِ ظُ ْالنُّ  نِ واعِ ن القَ ه مِ غريَ  د أنَّ قَ ، 
ْأعَّ أحسَ  َِّ   عضِ  يقَ بِ طِ أْ أن تَ  مان،ح هلذا الزَّ ه ِ ًامُ ن منه،   ة.يَّ شِ حِ َْْ   ٌ وَ سِ فيه دَ  اِد
  َ دَ عَ ه ، لعنَّ اهللُ   َ مبا أعزَ  اِعمِ  جوبَ د ُْ قَ إن اعتاَ ة ن املمَّ مِ  راا غري خمرجٍ فِ اين: ًعون كُ و  الثا النَّ 

َِّ فذذا عاصٍ  ؛ةقو َ معُ لِ  ق  حِ تَ سِ ه مُ ه  أعَّ افِ عنه م  اعرتِ  ًْس  ر. أص َ  راا فِ كُ   راا ى كافِ ، 

                                           
ة ( 1)  .(5/131)منذاج السنة النبًو
حاكم إىل احملاكم الا  حتعام  االقواعن الوضاعية؟ فأجااب:  قادر سئل الشيخ عبدالرزاق عفيفي رمحه اهلل: ما حعم التَّ ( 2)

ْأما إذا كان ِ ميعِ حاكَ تَ اإلمعان ِ ًاُ  قِ  عان طَ ه إِا ص حقَّامِ خِ تَ سِ ن أن ًَ م إليذا،  ْرساائل فتااْ ذاا فاّل حارج عمياه. ًر ى 
 (.50)السؤا  ردم  (،365الشيخ عبدالرزاق عفيفي )ص 
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 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱدا  ا ن عبا  رضي اهلل عنذِا ك تفسري اآلًة 

ة ن املمَّ مِ  لُ قُ ناِ فراا ًاَ ه ليس كُ ن إليه، إعَّ بو فر الذي تذهَ العُ ه ليس  ِ إعَّ  "دا : [44 :املائد ] َّجب
ْن كُ  رٌ فِ هو كُ  ْدا  عطاء(1)" رٍ فِ َّ ْن كُ  رٌ فِ كُ   :"،  ْ ُ رٍ فِ َّ ْن  ُ  مٌ مِ ،  ْفِ مٍ مِ َّ ْدا   "قٍ سِ فِ  نَّْ  قٌ سِ ،   ،

: ْْ  .(2)" ةِ ن املمَّ ل مِ قُ ناِ ًاَ  رٍ فِ عُ ه ليس  ِ إعَّ  "طا
ه دِ ذِ جُ   ِ ذِ م   َ  افيذ اهللِ  حعمَ  لَ ذِ جَ ا لو ما تعاىل ك املسألة، أ اهللِ  ِاا حبعمِ هذا إذا كان عالِ 

ْأِطَ فَ عرِ ه ك مَ عِ سِ فراغ ُْ ْاستِ  َِ  ،هذاَِّ عمى اجتِ  رٌ له أجِ  ،أه فذذا خمطئٌ ة اِعم   . (3) ورٌ فُ  ِ مَ  هُ ؤُ طَ ْ

-20ص ) عفري "ل التَّ سائِ وار حو  مَ حِ ك رسالة " يخ ا ن  از رمحه اهلل كِا الشَّ  لَ سئِ 

 ؟ ةِ ن املمَّ جاا مِ راا خمرِ فِ كُ   دُّ عَ ن ًاُ واعِ القَ  ًلُ بدِ ل تَ ؤا : ههذا السَّ  (22

عَ الشَّ  غريِ  ونٍ قاعُ  ِ  مَ باح اِعِ ه رمحه اهلل: "... إذا استَ وا ُ فعان جَ  ا ، أما فراا أكَب راا كُ ة ًعون كافِ ًر
ْ مِ وَ شِ الرا  لِ ن أجِ مِ  ياا هللِ ة عاصِ ِاصَّ  إذا فعل ذل  ألسبابٍ  ًْعمَ ْ فّلنٍ أ ّلنٍ فُ  إرضاءِ  ن أجلِ  ، أ م ، 

ْن كُ ًعون كُ  مٌ ه حمرَّ أعَّ   ". رٍ فِ فراا َّ
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱكِا دا  ا ن عبا  رضي اهلل عنذِا ك دوله تعاىل: 

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ  ُّٱ َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض ُّٱ َّجب

َِ  َّ نب مب زب ْلعنَّ  اهللِ  رَ فَ ن كَ دا : ليس ك ْن كُ  رٌ فِ ه كُ ،   .رٍ فِ َّ

 :الل   ين  في د   م  ل  ع   بغير   م  ك  ن الحُ م   رُ ذَ الحَ 
كاان   مٍ مِ عِ    ريِ  مَ عَ ه حَ ناا لعنَّ ِّ إذا كان ََّ  مَ اِاكِ  ف نَّ  "دا  شيخ اإلسّلم ا ن تيِية رمحه اهلل:

ْإن كان عالِ ارِ النا  ن أهلِ مِ  امَ عِ الاذي ًاَ  اِاقِّ  شخبّلفا مَ عَ ه حَ ِاا لعنَّ ،  ْإذا ارِ الناا ن أهالِ ه كاان ِماُِ  ،
ىل أن ًعونَ  مٍ مِ ِْ عِ   ٍ دِ ّل عَ  ِ  مَ عَ حَ   .(4)"ارِ النا  لِ هِ ن أَ مِ  أ

                                           
 ( أِرجه اِاكم ك املستدرك عمى الاحيحن.1)
 .(3/120)( ذكرمها ا ن كثري ك تفسريه 2)
ًْة صفحة )3)  (. 364 - 363( شرح الطحا
ْى 4)  .(25/388)( جمِو  الفتا
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 :األسئ َلة
 ؟ دِ  عمى ذل م  اِستِ  .م  اإلميانِ  اهللُ  ما أعز َ  حاكم إىل غريِ   التَّ ِِ : هل  تَ 1 
ة خاايَّ َّااًا مباا أعاز  اهلل كااألحوا  الشَّ زا  أْ القَ َّ النِّاوارِ مَ  م ك  عضِ : هل ًعفي اِعُ 2 
 ؟ اهللِ   ِ ِر شَ  فذيا إىل غريِ  مُ اكَ حتَ ب أِرى ًاُ واعِ جَ  م  تركِ 
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  عاس  الت   لُ ص  الفَ 
  ةي  والماد   ة  ي  حاد  اإلل   ب  ذاه  إلى المَ  ماءُ ت  االن  

ْالعِ يَّ يوعِ كالشُّ   ،ًنمدِّ ة لِ فَ صوهلا املخالِ  أُ  قاَِّ م  اِعتِ  ةَّ ب اإلِاَِّ إىل املذاهِ  ِاءُ تِ اِعِ  ة يَّ مِاعِ ة 
ْدَ  ةِ فَ م مبخالَ مَ عِ ًاَ  يِِ كان املنتَ   إذا مِ اإلسّل ًنِ عن َِّ   ا ََّّ ا رِ مهْغريِ  ها عمى رِ رَ ْضَ  اهللِ  ًنِ دِ ها لِ دَ واعِ أصوهلا 

 ْاملسمِن. اإلسّلمِ 
 :التو ة]ٱَّيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱإىل املؤمنن:  ِاءِ  اِعتِ  اهللُ  رَ مَ ْدد أَ 

119]. 
َِ َّ ب اإلِاَِّ ْأما هذه املذاهِ  ل اِ فِ مِاعية تاَ فالعِ ل، ى الباطِ ة عمسَ سَّ ؤَ ألهنا مُ  ؛ ٌ دَ ب فاسِ ذاهِ ة ف

حتارِ سبحاعَ  قِ اخلالِ  جوََّ ر ُْ عِ نِ ة تاُ يَّ يوعِ ْالشُّ  ًن عن اِعم،الدِّ  ْتعاىل   ة.َّ ِاِْ األًَّان السَّ  بُ ه 
ْداَ نِ طَ وَ م لِ ِاء املسمِ أما اعتِ  ْحُ مِ وِ ه  َْْ بِّ ه  ْعَ ِؤُ ه هلم  ْاجتِ تُ يحَ اِ ه  حيقِّ ذُ عُ فَ ناِ ه فيِا ًاَ ذاَُّ ه هلم  ق م 

ِْ ًاَ  ه إِواعه املسمِن ك أراءِ بِّ ناىف م  حُ تَ ذم فّل ًاَ تِ َِ مِ كَ   ِا َ اجتِ    وَّ ُِ األُ  قوقَ ر حُ دِ ذِ األرض، 
ْ ن املسمِن داطِ ة  ينَ اإلسّلميَّ  ْك هذا رَ ةا بَ ه  ْلئِ  ي  مِ َِ عَ  َّ  ،  ًق فرِ إىل تَ  نَ وِ عَ سِ   الذًن ًَ عمى أ
 ِِ ُِ ْأحزاب ِ  وز لِ  ن إىل جاعاتٍ املسم ات يا بِ اَ ض العَ فُ رِ ًاَ  اإلسّلمَ  ألنَّ  هلا؛ب اَّ عَ سمم أن ًتاَ م
 مت زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱة ًقو  تعاىل: يَّ مِ عرات اجلاهِ ْالنَّ 

 .[13 :اِجرات] َّىث نث  مث زث رثيت ىت نت
َِ مَ ه دا :" أعَّ  عن النيب  ْعن أيب هًرر    ات، ماتَ َِ ة فَ اجلِاعَ  قَ ْفارَ  ةِ اعَ ن الطا مِ  جَ رَ ن 

ِِّ  ةٍ ل حتت راًَ ن داتَ ْمَ  ،ةا يَّ مِ جاهِ  ةا يتَ مِ  ْ ةٍ بَ اَ عَ لِ  بُ ََّ  ِ ة ًاَ يَّ ُع ْ ًاَ  ،ةٍ بَ اَ إىل عَ ًدعو ، أ قتل فَ  ةا بَ اَ ر عَ اُ نِ أ
ْمَ ةا يا مِ ة جاهِ مَ تاِ قِ فَ   ، َِ ْفاجِ رَّ  ِ  بُ َّرِ   ًَ مَّ ج عمى أُ رَ ن  ِْ ًاَ رَ ها  ِْ ًَ ؤمِ حاش عن مُ تَ ها  ي ي لذِ فِ نذا، 
ْلست منه"ينِّ ه فميس مِ دَ ذِ عَ  دٍ ذِ عَ   ةِ يَّ مِ اجلاهِ  ةَ يَّ عنعم ُعباِّ  ب اهللُ دد أذهَ :"ْعنه أًَّاا دا  ، (1) 
ْالنا ي  قِ شَ  رٌ ْفاجِ  ،ي  قِ تَ  نٌ مِ ؤِ ، مُ اآل اءِ ها  ِ رَ خِ ْفَ   .(2) "رابٍ ن تُ مِ  مُ ْآََّ م، ا   نو آََّ ، 

                                           
ْاه( 1) حتارمي  ر ْك كال حاا   ْجوب مّلزمة جاعاة املسامِن عناد  ذاور الفاك  مسمم ك صحيحه، كتاب اإلمار ،  اب: 

ْمفاردة اجلِاعة، ردم ) ْج عمى الطاعة   (. 1848اخلر
َّ ك السااانن، كتااااب األَّب،  ااااب: ك ( 2) ْأ اااو َّا ْالااايِن،  ْاه الرتماااذي ك ساااننه،كتاب املناداااب  ااااب: فَّااال الشاااام  ر

== 
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 :ينَ م  سل  المُ  يق  ر  ف  ات في ت َ ي  ب  ز  ر الح  أثَ 
ْاِحامَّاِن أُ املسمِ  أنَّ  األصلُ   جه ين ىن  من خن ُّٱٱ:ْجالا  عازَّ  اهللُ  كِاا أِاَب    ٌ دَ ة 

 .[92 :األعبياء]ٱٱَّيه ىه مه

ْلو تَ أْ غريِ  ةٍ َّ أْ ماَِّ  ةٍ يَّ بِ اَ أْ عَ  ةٍ يَّ  ِ زِ حِ  عاراتٍ ِون حتت شِ ق املسمِ رَّ فَ تاَ أن ًاَ  فّل  وزُ    تِ َِّ سَ ها 
ِْ ًُ عِ م  اَ ذُ ي  عَُّ عاَِّ يُ فاَ  اإلسّلمِ  ِ  ِْ حيِ هُ دُ وال أحَ َّاا،  أْ  هِ  ِ زِ ياا إىل حِ ِِ تَ نِ ن كان مُ  مَ إِا  بُّ م 

ِْ شَ  ِ  نِّ الظَّ  وءِ ْسُ ه فِ خمالِ ة بَ يِ غَ  يحُ بِ تَ سِ ًَ اه فرتَ ه، تِ جاعَ  عنه ك دوله عز  ذل  مما هنى اهللُ  أنَّ   َّ ه، 
  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ ْجل:

 ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف ُّٱْدوله: ، [103 :آ  عِران] َّيك

ْم]  َّ خن حن جن مم خم حم جمهل مل خل  حل جل مك فاملسمِون ، [32 - 31 :الر
ْما كان عميه سمك األمة  ْالسنة  ْعِاَّه العتاب   مب زب رب ُّٱ ِعذم الاراط املستقيم، 

 :األععام] َّىف  يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب
153]. 
ِِ  بُ سِ ْحَ  ْالتَّ يَّ  ِ اِزِ  ن آثارِ ن مِ املسم م فيذِ   َِ طِ ًَ م ْ ذُ ب رحيُ هَ ذِ أن تَ  ْأحزابٍ  إىل جاعاتٍ  قِ فرُّ ة 

ْتَ هُ ْا دُ عُ  ْتاَ ذُ تاُ وكَ ك شَ عُ َِّ م،  ْتاَ فوفُ ق صُ رَّ فَ تاَ م،  ختتَ دَّ بَ تَ ذم،  ًَْ تُ َِ مِ ك كَ مِ َّ طاداهتم،  ِء ك َْ عُ َِّ ذم، 
ْغريها مِ ضٍ عذم لب عَِّ   إليه حا  املسمِن اليوم. ما آ َ  أسبابِ  ن أهمِّ د ال  هي مِ ن املفاسِ ، 

باا إىل إحياءِ فاعاا غَ   اعدِ فِ دَ نِ ه تاَ و ُ عحت شُ ْأصبَ  ْالتاَّ ات ال  أماهتا اإلسّلمُ يا بِ اَ هذه العَ  ًر  ينِّ  َ ، 
ْإحياءِ  ْاِفتِ عائِ شَ  هبا،  ْهو الذي ًُ م عمى اإلسّلمِ  عذدها الذي تقدَّ  خارِ رها،  عمى  اإلسّلمُ  حُّ مِ ، 

ْدد مَ يَّ مِ ه  اجلاهِ تِ يَ ِِ سِ تَ  ْحَ  ْجِ عمى املسمِن  اخلر  اهللُ  نَّ ة،   .ةِ َِ عِ هذه الناِّ  رِ عِ ذم عمى شُ ثا عنذا 
 عاضٍ تِ ْامِ  ةٍ يَّ ْكراهِ   مبقتٍ إِا  بَ ها أْ دارَ دُ ذِ م عَ قاََّ ة تَ يَّ مِ ر جاهِ كُ ذِ ن أن ِ ًَ ن املؤمِ مِ  يا يعِ بِ ْالطَّ 

ْهل ًذكر السَّ عرارٍ شِ دِ ْا ْتاَ قالِ ام اعتِ ه أًا راحُ ق سَ مَ طِ ب الذي ًُ ذَّ ن املعَ جِ ،  ْامتِ ًبِ ذِ عِ ه  ه تِ رَ تاَ ْاعِ  ه إِا ذاعِ ه 

                                           
== 

ُِر   مذي.التَّفا ْالمَّفظ لِمرتِّ  األحساِب 
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ْهل ًذكُ  ٌ ًرَ رِ عَ شِ دُ  ْاععَ ه إِا ِِ قَ ام سَ   منذا عمى املوت أًا ًمة أشرِ وِ طَ   ًددِ شَ  ةٍ مَّ ن عِ مِ  يءُ ر البَ ،   كَّ  
ْاعتاَ  الُ   .(1) هعُ وِ   لَ قَ ه 

ْتاَ عِ رِ عن شَ  ضَ ن أعرَ عمى مَ  ه اهللُ ثَ عَ  اَ  ذابٌ ات عَ يا هذه اِز ِ  م أنَّ مَ عِ أن ًاُ  بْالواجِ  ه  شًندِ لِ ر عَّ نَ ه 
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱكِا دا  تعاىل: 

 .[65 :األععام] َّٱ جخ مح  جح
َِ  اِقِّ  ضِ فِ رَ لِ  بٌ بَ سَ ات يا محز ِ ب لِ عاُّ ْالتَّ  اليذوَّ الذي دا  اهلل فيذم:  كحا ِ   ،ًرنالذي م  اآل

 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱٹٱٹٱ

.[91 :البقر ] َّىن نن  من زن  

هم: ِا عميه آ اؤُ باا لِ اُّ عَ تاَ  سو  ه الرَّ م  ِ هُ الذي جاءَ  وا اِقَّ َُّ فَ ة الذًن رَ يَّ أهل اجلاهمِ  ْكحا ِ 
 .[170 :البقر ] َّمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ة.َّ رِ شَ ه عمى البَ  ِ  الذي َمنَّ اهللُ  عن اإلسّلمِ  ةا ًمَ دِ موها  َ ات أن  عَ يا هذه اِز ِ  ًد أصحابُ رِ ًَْ 

 :ةاألسئ لَ 
 ؟ عمى ذل  يلِ لِ ة م  الدَّ َّ ب اإلِاَِّ إىل املذاهِ  ي اإلسّلمَ عِ ن ًدَّ مَ  ِاءِ اعتِ  مُ عِ : ما حُ 1 
 ن:مِ  عن كلِّ   ا ريَ اِ دَ   ا ذَ بِ ب عاُ : اكتُ 2 
 .ةُ يَّ يوعِ الشُّ  -1
 .ةُ يَّ ِاعِ مِ العِ  -2
 .ةُ يَّ أمسالِ الرا  -3
ْالقَ يَّ مِ اجلاهِ  ألحزابِ ِاء لِ م اِعتِ عِ : ما حُ 3   ؟ عمى ذل  يلِ لِ ة م  الدَّ َّ رِ اُ نِ العُ يات ومِ ة 
 ؟ نِِ ًق املسمِ رِ فِ  يات ك تاَ ر اِزِ ثَ : ما أَ 4 
 

                                           
ْي.( 1) ِْ أ ا عر هلا " أليب اِسن النَّد  ِمن رسالة:" رَّ  
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  رالعاش   لُ ص  الفَ 
  ياة  لحَ ة ل  ي  الماد   ةُ ي  ر  ظَ الن  

ْلعلل يحَ حِ صَ   ٌ رَ ظِ ْعَ  ،يا ِ محَ ة لِ َّ ماَِّ   ٌ رَ ظِ يا ، عَ محَ رتان لِ ظِ هناك عَ   ها: آثارُ  ِنِ تاَ ظرَ ن النَّ مِ  ة، 
اته ذا مَ مَ  يلِ عمى حتاِ  قاوراا مَ  ري اإلعسانِ عِ فِ تاَ  أن ًعونَ : معناها ياة  لحَ ة ل  ي  الماد   ةُ رَ ظ  فالن   (1)

َِ العاجِ  ًْعون ع َْ ذل ، فّل ًتَ  طاقِ ك عِ  ه حماوراا مُ مة،  ْراء ذل  مِ جا ن ز تفعريه ما 
َِ العَ  ِْ ًع ِْ ًذتَ وادب،  ِْ ًعمَ شأعِ  ِ  مُّ ل له،  ة عَ عيا مزرَ اِيا  الدُّ  جعل هذه اهللَ  م أنَّ ه، 
 ِِ ْجَ لٍ َِ عَ  عيا َّارَ  ، فجعل الدُّ رَ لآل ِِ عَ ،  َِ جَ    َّارَ رَ ل اآل َِ َُّ  ن است لَّ زاء. ف ل عياه  الع
ْمَ نِ ًِ ارَ الدا  حَ  ِ اي رَ الاا  ِِ ياه ضاعَ عِ   َُّ يَّ ن ضَ ،   ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ُّٱه: تُ رَ ت آ

 َّجت هب  مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين

ِ َيمُ فاهلل، [11 :اِج] َِ  ؛ثاا بَ عيا عَ ق هذه الدُّ   َِ ظِ عَ  ةٍ َِ ذا ِعِ قَ مَ  ل   خن حن جن ُّٱ ، دا  تعاىل:ةٍ ي

 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ُّٱْدا  تعاىل:  ،[2 :املم ] َّحي جي يه ىهمه جه ين ىن من

ْجَ  ،[7 :العذك] َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ   العاجمة ن املتَ ه ك هذه اِيا  مِ د سبحاعَ أ
َِّْ ْ اهر  مِ ًنة الظا ْالزِّ  ْاأل ْالسُّ ن األموا     . اهللِه إِا ات ما ِ ًعمَ ر املستمذا مطان ْسائِ اجلاه 

 ِِ ْمَ عمى  اهِ  رهُ ظَ عَ  ارَ ن دَ مَ  -ْهم األكثر  -ا  ن النا ف ْمَ نِ فاتِ رها  مل ًتأمَّ   عفسَ تَّ ذا،  ل ه هبا 
ْجعِ يمِ حاِ  ل  تَ ها، فاعشَ رِّ ك سِ  ْالتَّ ذا  ون هناك أن ًع رَ  ل أععَ  ؛هاِا  عدَ لِ  لِ َِ   هبا عن العَ ِتُّ ذا 
 .[29 :األععام] َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّٱغريها كِا دا  تعاىل:  ا ٌ يَ حَ 

 :ة  ي  الماد   ة  رَ ظ  الن   ألصحاب   يدُ ع  الوَ 
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ، فقا  تعاىل: يا ِ محَ ه لِ تُ رَ ظِ ن هذه عَ  تعاىل مَ اهلل دَ عَّ وَ ْدد تاَ    

 7 :ًوعس]ٱٱَّخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

- 8]. 
 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱتعاىل:  ْدا 

 - 15 :هوَّ]َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث
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16]. 
َِ  يدُ عِ ْهذا الوَ  َِ ، سواء كاعوا مِ  ِ ظرَ هذه النَّ  ل أصحابَ ًش َِ ن الذًن ًع ِِ مون ع ْن ل اآل ر  ًًرد

ْاملرائن  أعِاهلمالدُّ  ه اِيا َ  ِ  ِْ  ثٍ عبَ نون  ِ ؤمِ ار الذًن ِ ًُ فا ن العُ أْ كاعوا مِ  ،عيا كاملنافقن 
ْاملذاهِ أهل اجلاهميَّ  كحا ِ   ،سابٍ حِ  ْشيوعِ يَّ ن رأمسالِ ة مِ اهلدَّامَ  بِ ة  ْعِ يَّ ة  ْلئ  مل َّ ة إِاَِّ يَّ مِاعِ ة  ْأ ة، 

وا ، ألهنم أل َ سبيّلا  لُّ  ل هم أضَ  ؛مذائِ البَ   ِ رَ ظِ نَ كَ   ِْ تعدْ عظرهتم هبا أن تعونَ  اِيا ِ  رَ دِ ًعرفوا دَ 
ْسَ عُ  ْا طاداهتم ْضيَّ خَّ قوهلم  ِْ ًاَ ر ْداهتم فيِا ِ ًبقى هلم  مل ًعِموا ملاريِ  ونَ قُ باِ عوا أ هم الذي له، 
ِ  دَّ رُ ًنتظِ  ْليس هلا عُ ًنتظِ  م ليس هلا ماريٌ ذائِ ْالبَ ، هلم منه هم ْ ْلئِ  ر هبا خبّل ِ عِّ فَ تاُ  قو ٌ رها   ، أ

 ىن من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱهلذا ًقو  تعاىل فيذم: 

 .[44 :الفردان] َّ ين

 :ي  يق  ق  الحَ  مُ ل  الع  
ْما  ِ  اهللِ  ِ  مُ مِ هو العِ  :يا يقِ اِقِ  مُ مِ العِ  ك  اإلعسانِ   ُ عاََّ ، مما ًعون  ه سَ هِ باَِّ ب له عمى عِ تعاىل، 
جناتِ الدُّ  ِِ عيا  ْهذا ِ ًعون إِا رَ ه ك اآل  تعاىل. اهللِ  ةِ ًعَ رِ شَ  ِ  مِ مِ العِ   ألهلِ  ، 

مل ًاُ  ر  اهللِ فَ ن كَ ا مَ أما   :قا فيُ    طّلقٍ  مِ مِ العِ  ِ  كَ صَ أن ًوُ  قُّ حِ تَ سِ عميه فّل ًَ  اهللِ  حقوقَ  َّا ؤَ تعاىل، 
ْإن صاحَ العامل فُ  ِِ مِ عِ  بَ ّلن،  ْالاِّ   ك املخرتَ بِ م ْ ْالعُ عات  ْإمناتَ حِ ة البَ ًا موم املاَِّ ناعات  ك وصَ ًُ  ة، 

ْعامل العِ ّلن  فُ رَّ قا  عامل الذَّ فيُ  ،داا يا قَ م مُ مِ العِ  ِ   ، ِِ يل عمى ذل  دو  اهلل لِ ْالدَّ  ،ْرو ذل  ياء فّلني
 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىلمل خل ُّٱتعاىل: 

ْم]ٱٱٱَّ مي  خي حي جي  .[7 -6 :الر
 كَ صِ َْ  اهللُ  قَ ِا أطمَ عيا،  ينَ ن اِيا  الدُّ راا مِ ِون  اهِ م  أهنم ًعمَ  مِ مِ العِ  مِ دَ عَ  ِ  ارَ فا العُ  كَ صَ فوَ 
َِ تِ فَ رِ عِ عمى أهل مَ  مِاءِ العُ   .[28 :فاطر]ٱٱٱَّ خص حص مس خس حس جسُّٱ، فقا  سبحاعه: هِ تِ يَ شِ ه ْ

ْما آتاهُ اَّ ره ك دِ عيا ما ذكَ الدُّ  محيا ِ ة لِ َّ املاَِّ   ِ رَ ظِ ن النَّ ْمِ  ْن   ُّٱ: ، دا  تعاىلنوزِ ن العُ  مِ اهلل ة دار
 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

 .[79 :القاص] َّ ىت
ْغَ مَ ثاِ وا مِ نَّ َِ فتَ  ْهذا كِا هو اِا  اآلن َّ عمى عظرهتم املاَِّ  يم  ناءا العظِ  اِظِّ وه  ِ فُ ْْصَ  بطوهُ ه  ة، 
ْما عندها مِ ْ  العافِ ك الدُّ  اإلميان من املسمِن  عا َ ضِ  ، ف نَّ يل ااَِّ ْادتِ  يل ناعِ صِ  مٍ دُّ قَ ن تاَ ر  
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ْن إليذم عَ  ْن عَ  إعجابٍ   َ رَ ظِ ًنظر ري، املاِ  وءِ ن سُ رهم مِ ظِ نتَ ْما ًَ  رِ فِ ن العُ مِ إىل ما هم عميه  رٍ ظَ َّ
ْاحرتامِ يم العفا ئة إىل تعظِ   اخلاطِ ظرَ ذم هذه النَّ ثُ عَ باِ فتَ  ْالتَّ ذم ك عفوسِ ار  ذم ه هبم ك أِّلدِ شبُّ ذم، 

مل ًقمِّ ئَ يِّ ْعاَّاهتم السَّ  ْهم ك اجلدِّ ة،  ْالاِّ ن املخرتَ مِ   ِ افِ النا  يءِ ْالشَّ   ِ وَّ ْإعداَّ القُ  د  ناعات. عات 
 : ياة  لحَ ل   ةيحَ ح  الص   ةُ ظرَ )ب( الن  

 لِ َِ عان هبا لعَ ستَ ًُ  ةا يمَ سِ ة َْ َّ ْدوى ماَِّ  مطانٍ ْسُ  ن ما ٍ ما ك هذه اِيا  مِ   اإلعسانُ ِب هي أن ًعتَ 
 ِِ ْإمنا ًاَ لِ  ما ذَ عيا ك اِقيقة ِ تُ ر ، فالدُّ اآل ْالذَّ جَّ وَ تاَ ذاهتا،    ٌ رَ طَ نِ فذي داَ  فيذا، دِ بِ العَ  لِ عِ إىل فِ  ما ه املدح 
ِِ لِ  رٌ باَ عِ ْمَ   .عياوه ك الدُّ عُ رَ ل هلم مبا زَ اَ ة إمنا حَ ه أهل اجلنَّ نالُ ًَ  شٍ يِ ِْري عَ  ،ةْمنذا زاَّ اجلنَّ  ، رَ آل

ْالاِّ ْالاَّ  اجلذاَِّ  َّارُ عيا فالدُّ  ْاإلعفاقِ ّل   إىل اخلريات.  قُ سا ِ التَّ  َِّارٌ ْمِ ، ك سبيل اهللِ  يام 
 عيا. ًعين الدُّ ، [24 :اِادة] َّ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ُّٱة: نَّ ًقو  الماه تعاىل ألهل اجل

 :األسئ َلة
ذِكااِر ماا   اة هلاايحِ حِ ظاار  الاَّااْمااا النَّ  ،؟ دهاْمااا مفاِساا محيااا ِ ة لِ َّااظاار  املاَِّ : مااا معااىن النَّ 1 
 ؟ ة عمى ذل لَّ األَِّ 

ملاذالِ  مُّ ذَ عيا تُ : هل الدُّ 2   ؟ ذاهتا، 
 ؟ ليلة لمحيا  م  الدَّ َّ ظر  املاَِّ لنَّ ا أصحابَ  د اهللُ عَّ وَ : مب تاَ 3 
ااَّاااملاَِّ   ِ ظاارَ النَّ  عاان أصااحابِ  مَ ِمااالعِ  اهللِ  يِ ِفااليل عمااى عاَ : مااا الاادَّ 4  َِ ْكيااك جت    اان ذلاا  ة، 
 ِِ ْاملخرتَ هتم ك الاِّ بِ ْ ن   ؟ عاتِ ناعات 
 ؟ يلِ لِ م  الدَّ  يِّ يقِ اِقَ  مِ مِ العِ : ما املقاوَّ  ِ 5 
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 ر شَ ي عَ الحاد   لُ ص  الفَ  

  وق  خلُ المَ ب   ةُ غاثَ ت  واالس   الل   ر  ي  غَ ب   لُ س  وَ الت   

  :لُ س  وَ ( الت   أ) 
 هب مب ُّٱ، دا  الماه تعاىل: ةُ  َ رِ ة: القُ يمَ سِ ْالوَ  ،إليهِ  لُ صُّ وَ ْالتاَّ  ءِ يِ إىل الشَّ  بُ رُّ قَ هو التاَّ ل: س  وَ الت   

أي: ، [35 :املائد ] َّجخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت
 . هِ ضاتِ رِ مَ  با ِ ْاتِّ  هِ تِ طاعَ ه  ِ إليه سبحاعَ  ةُ  َ رِ القُ 

 :ل  وس  الت   أقسامُ 
 سمان: ل ق  وس  الت  
 : واعٌ ن  وهو أَ  ،وعٌ رُ ش  مَ  لٌ وس  ل: تَ األو   مُ س  الق  
 ّٰ ُّٱه: تعاىل  ذل  ك دولِ  ه، كِا أمرَ فاتِ ْصِ  هِ تعاىل  أمسائِ  إىل اهللِ  لُ وسُّ التَّ ل: وع األو  الن  

 .[180 :األعرا ] َّ مت زت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ
ل، كِا سِّ وَ تاَ ُِ اال  دام هبا ال اِةالاا  ْاألعِا ِ  تعاىل  اإلميانِ  إىل اهللِ  لُ وسُّ التَّ اني: وع الث  الن  

 حض جض مص خصحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ: اإلميانِ  دا  تعاىل عن أهلِ 

 .[193 :آ  عِران]ٱٱٱٱٱَّجغ مع جع مظ  حط مض خض
، فمم ال ارِ  م  ابَ ت عميذِ دَّ   فسَ رَ خِ م الاَّ ت عميذِ قَ باَ طَ ة الذًن اعِ ّلثَ الثَّ  ْكِا ك حدًثِ 

ْجَ طِ تَ سِ ًَ   . (1) مذُ ناِ  عَ اهلل جَ رَّ   ااي أعِاهلم، ففَ موا إىل اهللسَّ وَ ، فتاَ يعوا اخلر
 رن مم ام ُّٱّلم: س عميه السَّ ًوعُ  لَ سَّ وَ ، كِا تاَ هِ يدِ وحِ تَ تعاىل  ِ  ل إىل اهللِ سُّ وَ التاَّ ث: ال  وع الث  الن  

 .[87 :األعبياء]ٱٱٱَّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
، كِا دا  أًوب عميه إىل اهللِ  قارِ تِ ْاِفِ  ةِ ْاِاجَ  كِ عِ الََّّ  تعاىل    ذارِ  ل إىل اهللِ وسُّ التَّ ع: اب  وع الر  الن  

                                           
كتاب الذكر ،، ْصحيح مسمماشرتى ل ريه   ري إذعه فرضي ، كتاب البيو ،  اب إذا(3/37) ( اعظر: صحيح البخاري1)

ْاِست فار ْالتو ة  ْالتوسل   : اب ،ْالدعاء   (.2743، ردم )ااي األعِا داة أصحاب ال ار الثّلثة 
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 .[83 :األعبياء]َّىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ُّٱّلم: السَّ 
ْكِا كان الاَّ حياءِ اِن األالاا  عاءِ دُ   ِ ل إىل اهللوسُّ التَّ س: وع الخام  الن   مبوا وا طَ  ُ دَ ة إذا أجِ حا َ ، 

ْلَ  و اهللَ عُ دِ أن ًَ   يبِّ ن النَّ مِ  ْا ًَ وَ ا تاُ ِا هلم،   . (1)فيدعو هلم   ه العبا ِِّ ن عَ ون مِ طمبُ ك صار
 اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ: بِ عِ الذَّ ا   ِ اِعرتِ   ِ ل إىل اهللوسُّ التَّ س: اد  وع الس  الن  

ْجه: ْدا  تعاىل حعاًة عن آ، [16 :القاص] َّيك ىك  مك لك ْز  يل ىل مل خل ُّٱَّم 

 .[23 :األعرا ]ٱٱٱٱَّحن  جن يم ىم مم خم حم جم
 :نوعٌ م  مَ  لٌ س  وَ اني: ت َ القسم الث  
ن مِ  ةِ فاعَ ْالشَّ  عاءِ الدُّ  بِ مَ طَ  ِ  لسُّ وَ املشرْ ، كالتاَّ  لِ وسُّ املذكور  ك التَّ  مبا عدا األعوا ِ  لسُّ وَ ْهو التاَّ 
ْالتَّ  ْتَ ذِ قِّ ْات املخمودن أْ حَ ذَ ل  ِ وسُّ ْالتَّ  ، يبِّ النَّ  ل جباهِ وسُّ األموات،   يل ذل  كِا ًمي: فاِ م، 

 :وات  م  ن األَ م   عاء  الد   بُ لَ طَ  - 1
ْطَ دِ قِ ، كِا كان ًاَ عاءِ ر عمى الدُّ دِ قِ ِ ًاَ  تَ امليِّ  ألنَّ  ؛ِ  وز ْهذا  بُ مَ ر عميه ك اِيا ، 

ْمُ  ن اخلطا  عِرَ  ألنَّ  ؛ِ  وز ن األمواتِ مِ  ةِ فاعَ الشَّ  ْمَ ًَ عاِْ اب  ن هتِا مِ ن حبَّرَ ة  ن أيب سفيان 
ْالتا حا َ الاَّ  ْتَ سِ تَ  وا اسِ ا أجدَ َِ لِ  ا عن هلم   حسانٍ ة  ْاسِ وسَّ قوا  ا  ، كالعبا اا عوا مبن كان حيا فَ شِ تَ موا 
مل ًتَ ْكيَ  مل ًَ وسَّ ًزد  ن األسوَّ،  مل ًَ فِ شِ تَ سِ موا  ،  ل هِ ريِ ِْ عند غَ  هِ بِ ِ عند دَ   يبِّ النَّ قوا  ِ سِ تَ سِ عوا 
ًَْ كالعبا    ِ دَ لوا إىل البَ دَ عَ  ْدد دا  عِر: المَّ زِ ا   ْإعا قِ سِ تَ نا فاَ يِّ بِ نَ ل إلي   ِ سَّ وَ تاَ ا عاَ ا كنا ذم إعا ًد،  ا ينا 
 شرْ ِ ه عمى الوجه املموا  ِ سَّ وَ تاَ أن ًاَ  رَ ذَّ عَ ا تاَ ِا ن ذل  لَ مِ  ِا دَ عموا هذا  َ نا، فجَ قِ نا فاسِ يِّ بِ عَ  مِّ عَ ل  ِ سَّ وَ تاَ عاَ 

 ه. وعَ مُ الذي كاعوا ًفعَ 
 يلٌ لِ م لذل  ََّ ذُ كُ ِر . فتاَ ائزاا ج. لو كان (2)ه ًعين موا  ِ وسَّ فيتَ  هِ ن أن ًأتوا إىل دبِِ ن املِعِ ْدد كان مِ 

ِْ  ِ ذِ عائِ دُ ، ِ  ِ األمواتِ  ِ  لِ وسُّ التَّ  ازِ وَ جَ  مِ دَ عمى عَ  منه  عاءِ الدُّ  بُ مَ م، فمو كان طَ ذِ تِ فاعَ شَ م 
 ه. ْعَ ن هو َُّ ه ممَّ لوا عنه إىل غريِ دِ عِ مل ًاَ  سواءا  تاا يِّ ْمَ  اا يا ه حَ  ِ  فا شِ تِ ْاِسِ 

 وز: جُ ال يَ  ه  غير   جاه  أو ب    ي  ب  الن   جاه  ل ب  وس  الت   - 2
 يحٍ حِ صَ  يلٍ لِ دَ   ِ ت إِا بُ ثِ ِ تاَ  باَّاتُ ْالعِ   ٌ باََّ ْهو عِ  ،يلٌ لِ فيه ََّ  حا اِ ه ِ ًَ ألعَّ  ؛ه: ِ  وزُ ُِ عِ حُ 

                                           
ْاه البخاري1)  . ك صحيحه ( ر
ْى )2)  (. 318 /1( جمِو  الفتا
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 .ًحٍ رِ ْصَ 
فذو   "يمٌ ظِ عَ  ي عند اهللِ جاهِ  ف نَّ  ،يجباهِ  وهفاسألُ  اهللَ  مُ تُ لِ أَ إذا سَ " اِدًث الذي فيه:ا أما ْ 
ِ ذَ  ،د عميذاَِ تَ عِ ن ال  ًاُ ِِ املسمِ  بِ تُ ن كُ مِ  ءٍ يِ ليس ك شَ  عذْبٌ مَ  ًثٌ دِ حَ   مِ مِ العِ  ن أهلِ مِ  دٌ أحَ ه رَ كَ ْ

 .(1) ًثِ  اِدِ 
ىل. ن  ابِ ه مِ رُ ياِ ف َ  ،اخلمقِ   ُ رَ ْهو أشَ   يبِّ النَّ  ْإذا كان هذا ك حقِّ   أ

 :ينَ خلوق  المَ  وات  ذَ ب   لُ وس  الت   - 3
 ُِ ْالتَّ   ُّ دُ ما ًَ  َِّ رُ ُْ  مِ دَ عَ ، لِ ه: ِ  وزُ حع ذا عند في كُ دَّ وَ تاَ   ًاُ باََّ ْالعِ  ، ٌ باََّ ل عِ وسُّ عمى ذل ، 

فذو  مسَ القَ  ذات فّلنٍ ك دوله: أسأل   ِ الباء د  ِ اِ قِ ًاَ إن كان  املخموقِ  ذاتِ ل  ِ وسِّ املتَ  ، مث إنَّ صِّ النَّ 
ْإذا كان اإلدسامُ  عمى اهللِ  هِ إدسام  ِ  كِا ك كاا  ِر شِ  دُّ عَ ًْاُ  ِ  وزُ  عمى املخموقِ   املخموقِ  تعاىل، 
ْ أشِ فَ فقد كَ  اهللِ    ريِ  كَ مَ ن حَ مَ :" اِدًث  ق جلَّ عمى اخلالِ   املخموقِ  اإلدسامِ ، فعيك  ِ (2)ك "رَ ر أ
 ّل. ْعَ 

مل ًَ ةِ لإلجا َ  باا بَ سَ   املخموقِ  ؤا َ ل السُّ ه مل  عَ  سبحاعَ ة، فاهلليَّ بِ بَ مسَّ ْإن كاعت الباء لِ  ه عُ رَ شِ ، 
 ه. باَِّ عِ لِ 

 والتوسل بحق المخلوق:  - 4
 ن:ًِ رَ مِ ِ  وز ألَ 

ِ  ِ حاعَ سب اهللَ  أنَّ ل: األو   ْإمنا هو الذي ًاَ دٍ ألحَ  ق  ب عميه حَ ه   ه عمى املخموقِ ل سبحاعَ ََّّ فَ تاَ ، 
ْم] َّ مب  خب حب جب هئ ُّٱ، كِا دا  تعاىل: ذل ِ  ِ   اجلزاءِ  قُّ حِ تَ سِ ًَ  ي ِ املطِ  نُ وِ فعَ ، [47 :الر

ْليس هو اسِ عامٍ ْإعِ  لٍ َِّ فَ  حقاقُ تِ هو اسِ   . عمى املخموقِ  املخموقُ  قُّ حِ تَ سِ ، كِا ًَ ةٍ مَ قا اَ مُ  قاقُ حِ تِ ، 
ه، ف ذا  ِ  هِ ة ل ريِ ّلدَ ه ِ عَ  ِ  ِاص   ق  هو حَ  هِ دِ بِ ه عمى عَ  ِ  ل اهللُ ََّّ فَ الذي تاَ  هذا اِقَّ  أنَّ اني: الث  

ْهذا ِ ًُ ة له  ِ ّلدَ ِ عَ  يبل أجنَ  رٍ مِ  أَ  ّلا وسِّ تَ كان مُ   هِ قِّ حِ تَ سِ مُ  ه غريُ ل  ِ سَّ وَ تاَ   . ئاا يِ شَ  ًهِ دِ جِ اه، 
ه ك إسناَِّ  ألنَّ  ؛تبُ ثِ فذو حدًث مل ًاَ  (3)"ن مِ ائِ السا  حبقِّ   َ لُ أسأَ " ي فيه:ًث الذا اِدِ ْأما 

                                           
ْى )1)  (. 319 /10( جمِو  الفتا
 ( سبق ختر ه.2)
ْاه أمحد ك املسند )( 3) ْاجلِاعاتك السنن، كتا ا ن ماجه (، ْ 3/21ر  .(778) ، ردم املساجد 
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ْهو ضَ ة العَ يَّ طِ عَ  َِ  يكٌ عِ وك  ِ حيتَ ْما كان كذل  ف عَّ  ،ثنه، كِا دا   عض احملدِّ فِ عِ عمى ضَ   ٌ جم  جُّ ه 
ٍ عَ مُ  صٍ خِ شَ  حبقِّ  لٌ سُّ وَ ه ليس فيه تاَ  ، مث إعَّ يدَ قِ العَ  مورِ ن أُ ة مِ َِّ ه ك هذه املسألة املذِ  ِ  ْإمنا فيه نَّ  ،
ْهو حَ  م اهللُ هُ دَ عَ ة كِا َْ اإلجا َ  نَ مِ ائِ السا  قُّ ْحَ  ،ِوماا ائمن عُ السا  حبقِّ  لُ وسُّ التَّ  ْجَ  ق   ذل ،  عمى  هُ بَ أ
 . املخموقِ  ِ حبقِّ  قِ اَِّ الاا  هِ دِ عِ وَ  ِ  لٌ سُّ وَ ، فذو تاَ دٌ حَ ه عميه أَ بِ وجِ ه هلم مل ًُ سِ فِ عاَ 
 : وق  خلُ المَ ب   ة  غاثَ ة واالست  عانَ االست   مُ ك  ( حُ ب)

 . رِ مِ ك األَ   ِ رَ ْاملؤازَ  نِ وِ العَ  بُ مَ طَ ة: عانَ االست  
 .  ِ دَّ ة الشِّ ْهو إزالَ  ،ثِ وِ ال َ  بُ مَ طَ ة: غاثَ ت  واالس  
 :ن  ي  عَ و  على ن َ  خلوق  ة بالمَ غاثَ ة واالست  عانَ فاالست  

ْاِستِ عاعَ اِستِ ل: ألو  وع االن   ْهذا جائِ هِ يِ مَ عَ  رُ دِ قِ فيِا ًاَ  املخموقِ ة  ِ  اثَ ة   . زٌ ، 
ْم] َّٱحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱدا  تعاىل:  تعاىل: ْدا   ،[47 :الر

ه ك ل  أصحا ِ جُ الرَّ  يثُ  ِ تَ سِ ْكِا ًَ ، [15 :القاص] َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 .وقُ ر عميه املخمُ ا ًقدِ ها مما ْغريِ  اِربِ 
ْاِسِ  اثَ اِستِ اني: وع الث  الن   ِ ًاَ  ة  املخموقِ عاعَ تِ ة  ، ة  األمواتِ عاعَ تِ كاِسِ   ، اهللُ عميه إِا  رُ دِ قِ فيِا 
ْاِستِ األحياءِ ة  ِ  اثَ تِ ْاِسِ  ْتاَ  فاءِ ن شِ مِ   اهللُ ر عميه إِا دِ قِ م فيِا ِ ًاَ هبِ  ةِ عاعَ ،   ر اتِ العُ  ًجِ رِ فِ املرضى 
 .رِّ الَّا   ِ فِ ََّ 

ْهو شِ زٍ جائِ  و  غريُ فذذا النَّ  ه له أن تِ يِّ صِ ك َْ   عبا ٍ  ا نَ   يبُّ ر النَّ مَ أَ  ْدد - أكَب  كٌ رِ ، 
ْطَ عاعَ ْاِستِ  ؤا ِ السُّ ه  ِ جِ ًتَّ  ْإذا اهللَ   ِ أَ فاسِ  تَ لِ أَ إذا سَ :" فقا   ،هدَ حِ َْ  إىل اهللِ  رِّ الَّا   ِ فِ ََّ  بِ مَ ة   ،
 اِدًث..(1) "ن  اهللِ عِ تَ فاسِ  تَ نِ عَ تاَ اسِ 

  :َلةألسئ  ا
 ؟ عمى ذل  يلِ لِ ة م  الدَّ يمَ سِ الوَ ْما املراَّ  ِ  ،لَ سُّ وَ   التاَّ رِّ : عَ 1 

                                           
ْاه الرتماااااذي1) ْاه ، ْ " يحن صاااااحِ َساااااهاااااذا حااااادًث حَ  "ْداااااا : ،(4/667) ك ساااااننه ( ر ، 1/293ك مسااااانده )أمحاااااد ر

" ا ن رجب رمحه اهلل ك كتاب  اسم ْدد شرح هذا اِدًث اِافظ ". إسناَّه صحيح  "، دا  أمحد شاكر:(307ْ
 ." ِ ن عبا  صماى اهلل عميه ْسمام يبِّ ة النَّ عور اِدتبا  شرح ْصيَّ 
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ِِ مِ  املشرْ ِ  لِ وسُّ التَّ  ذكر أعوا َ : اُ 2   الية:التا  ْاآلثارِ  اوصِ النُّ  ّل ِ ن 
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّداااااااااااااااااااااااااااااا  تعااااااااااااااااااااااااااااااىل: -1

 .[87 :األعبياء] َّني

 .[83 :األعبياء] َّىي مي خي حي جي يه ُّٱدا  تعاىل:  -2

 افماااام ًسااااتطيعو  ت  اااااب ال ااااارِ دَّ خر  فَساااات عماااايذم الاَّااااَقااااة الااااذًن اعطباَ ّلثَااااحاااادًث الثَّ  -3
ْجَ   .اخلر
 .[16 :القاص]َّ يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱدا  تعاىل:  -4

 زت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱدااااااااااااااا  تعاااااااااااااااىل:  -5

 .[180 :األعرا ] َّ مت

ْلَ عُ دِ أن ًَاا  يبِّ ن النَّااوا ِمامبُاا وا طَ حا ة إذا أجاادَ كاان الاَّاا  -6 او هلاام،  ْا ًَ كا وَ ا تُاااِا  بااونَ مُ طِ  صااار
 و هلم.عُ دِ فيَ  ا  ه العبِ ِِّ ن عَ مِ 

 :دِ ِ تِ ْاِسِ  يلِ عمِ فيِا ًأيت م  التَّ  مَ  اِعِ :  نِّ 3 
 .ن األمواتِ مِ  عاءِ مب الدُّ طَ  -أ
 . يبِّ النَّ  ل جباهِ وسُّ التَّ  -ب
 املخمودن. ل  ذاتِ وسُّ التَّ  -ج
 .املخموقِ  ل حبقِّ وسُّ التَّ  -َّ
ْاِستِ عاعَ : ما املراَّ  اِستِ 4   ؟ ة اثَ ة 
 دِ :فيِا ًأيت م  اِستِ   اِعمَ :  نِّ 5 
ْاِستِ  اثَ اِستِ  -أ  ر عميه.شفيِا ًقد ة  املخموقِ عاعَ ة 
 .ة  األمواتِ  اثَ اِستِ  -ب
  اهلل.فيِا ِ ًقدر عميه إِا  ة  األحياءِ عاعَ اِستِ  -ج
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 الث الباب الث  

   سول  ه في الر  قادُ ب اعت  ما يج   يان  في بَ 
 ه ت  حابَ ه وصَ ت  ي  ب َ  وأهل  

 الية:ن الفصول الت  ويتضم  
ْتعظِ ة الرَّ حمبَّ الفصل األول:  ْالنَّ سو   ْ يان منزلتهحِ دِ ْاإلطراء ك مَ  موا ذي عن ال ُ يِه،   .  ه، 
ْالاا  طاعته الفصل الثاني:  ْالسا ْاِدتداء  ه   . ّلم عميهّل  

ِْ غمو. : الثالثالفصل  ْما  ب هلم من غري جفاء   فَّل أهل البيت 
ْمذهب أهل السُّ فَّل الاا : الرابعالفصل  ْما  ب اعتقاَّه فيذم.  ْاجلِاعة فيِا نا حا ة  ة 

 حدث  ينذم. 
ْأئِة اهلدى. الاا  ذي عن سبِّ النا : الخامسالفصل   حا ة 
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 ل األو   لُ ص  الفَ 
  ه  ح  د  في مَ  راء  واإلط   و  لُ هي عن الغُ والن   ه  ت  لَ ز  ن  مَ  يانُ وبَ  هيم  ظ  ع  وت َ  سول  الر   ة  ب  حَ مَ  وبُ جُ وُ 

 : ه  يم  عظ  ه وتَ ت  ب  حَ مَ  جوبُ وُ 
 ىث نث  ُّٱدا  تعاىل:  ، باََّ العِ  م أعوا ِ ن أعظَ ْهي مِ   ة الماهِ حمبَّ  ِا ب عمى العبد أْا  ِ 

ِِ باَِّ ل عمى عِ َِّّ املتفَ  بُّ ه هو الرَّ ألعَّ ؛ [165 :البقر ] َّيف ىف يث ْ اطِ رِ م  اهِ عَ الناِّ  ي ِ ه جب ذا، مث نِ ها 
ِا ة رسولِ تعاىل حمبَّ  الماهِ  ةِ  عد حمبَّ  ْعرَّ ألعا  ؛د ه حم ْ مَّغ شِ ه هو الذي َّعا إىل الماه،  ه، تَ ًعَ رِ    ه، 

ُِ ل لِ ه، فِا حاَ ْ نَّ أحعامَ  ِِ ك الدُّ  ؤمنن من ِريٍ م ْاآل ِْ ًدِل هذا الرَّ  دِ ر  فعمى ًَ عيا  سو ، 
أن ًعون  :اإلميانِ   َ ّلَْ حَ  دَ جَ فيه َْ  ن كنَّ مَ  ّلثٌ ثَ " ْك اِدًث: ه باعِ ْاتِّ  هِ تِ طاعَ   ِ إِا  ةَ نَّ اجل دٌ أحَ 
ْأن حيبَّ إليه مما سِ  بَّ ه أحَ ْرسولُ  الماهُ  ْأن ًعرَ إِا ه ِ حيبا  املرءَ  وامها،   عد  رِ فِ ك العُ  أن ًعوََّ  هَ  لماه، 

 .(1) "ارِ ك النا   َ ذَ قِ ه أن ًاُ رَ عِ منه، كِا ًَ  ه الماهُ ذَ أن أعقَ 
ْتَ  ةٌ مَ ِزِ ْ تعاىل  ة الماهِ بَّ حَ َِ لِ  ةٌ عَ تا ِ  سو ِ ة الرَّ فِحبَّ  ْدد جاء خباوصِ ةِ بَ يذا ك املرتاَ مِ هلا    هتِ حمبَّ  ، 

 م حىت أكونَ كُ ن أحدُ ؤمِ ِ ًُ " :ه وى الماه تعاىل دولُ سِ  حمبوبٍ  ة كلِّ ميذا عمى حمبَّ تقدِ  جوبِ ُْْ 
ْالِ  هِ دِ لَ ن َْ يه مِ إل أحبَّ   . (2)" نأجعِ  ا ِ ْالنا  هِ دِ ْ

ْرَّ أعَّ   أنَّ " ه، كِا ك اِدًث:سِ فِ ن عاَ إليه مِ  با أح سو  الرَّ  ن أن ًعونَ ه  ب عمى املؤمِ  ل 
ي. فقا : ن عفسِ  مِ إِا  ءٍ يِ شَ  ن كلِّ مِ  إلَّ  أحبا  ألعتَ  ،دا : ًا رسو  الماه اب  ن اخلطا  عِرَ 

ن مِ  إلَّ  بُّ أحَ    اآلنَ  ، فقا  له عِر: ف عَّ ن عفسِ إلي  مِ  با أح ه حىت أكونَ دِ يَ ي  ِ ْالذي عفسِ 
 . (3)"ر َِ ي، فقا : اآلن ًا عُ عفسِ 

ْمُ بَ ْاجِ   سو ِ الرَّ  ةَ حمبَّ  ففي هذا أنَّ  ، ف هنا تا عة هلا الماهِ  ةِ وى حمبَّ سِ  يءٍ شَ  ة كلِّ ة عمى حمبَّ مَ دَّ قَ ة 
 ذا، ْكلُّ اِ قِ ناَ  ِ  صُ قُ ناِ ْتاَ  ،نِ املؤمِ  بِ مِ ك داَ  الماهِ  ةِ حمبَّ   ِ ًاََّ  زِ  ًزدُ ه، تَ مِ ألجِ  ك الماهِ  ةٌ ألهنا حمبَّ  ؛مة هلاِزِ ْ 
 . هِ ألجمِ  ك الماهِ  بُّ ف منا حيِ  لماهِ  ن كان حمبااا مَ 

                                           
ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب( 1)  .(43) ، ردماإلميان ك صحيحه، كتاب مسممْ (، 16) ، ردمناإلميا ر
ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب (2)   .(44) ، ردم اإلميان ك صحيحه، كتاب مسممْ  (،15) ، ردماإلميان ر
ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب (3) ْر ر ْالنذ  .(6257) ، ردماألميان 
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ِِ عظِ ْتَ  الماهِ  ةِ بَّ حَ َِ لِ  عاا بَ تاَ  ف منا جتوزُ  رِ شَ لمبَ  يمٍ ْتعظِ  ةٍ حمبَّ  ْكلُّ  "مة ا ن القيم رمحه اهلل:دا  العّلا  ه،  ي
 َِ ِِ ْتعظِ  اهلل  ة رسو ِ بَّ حَ ك ْتَ مِ رسِ ة مُ حمبَّ  ن متامِ ف هنا مِ  ،هي ِِ عظِ ه   ،له الماهِ  ةِ ه حملبَّ وعَ حيبِّ  هُ تَ مَّ أُ  ه، ف نَّ ي
ْ ِ ِوعَ عظِّ ًُْ   .  "الماهِ  ةِ بات حمبَّ وجِ ن مُ ة مِ له، فذي حمبَّ  الماهِ  وعه إلجّل ِ مُّ ه 

 : ه  ت  ب  حَ مَ  ضياتُ تَ ق  مُ 
اااَّاااي تعظِ تقتَ  ه تُاااحمبَّ  َِ ْتَاااي ْاتِّ ودريَ ه  ْتقااادميَ باَعاااه  ن اخلماااق، ِمااا دٍ َحااا أكااالِّ    ِ وِ ه عماااى دَاااادولِااا ه، 
ْدد تِ نَّ سُ  يمَ ْتعظِ  ْاحملبَّ ن املذا َ مِ   يبِّ عمى النَّ  ألقى الماهُ ه،  هلذا مل ًعُ ة   رٍ شَ إىل  َ  أحبا  رٌ شَ ن  َ ة. 
ْأجَ يَ هِ ِْ أَ  ْرِ ك ُصا المااه  ن رساو ِ ه ِمارِ دِ ك َصا لا ب  المااه عانذم. داا  عِاْر ه رضاي أصاحا ِ  د

اا ،إلَّ منااه ضَ أ  َاا صٌ خِ ن َشااه مل ًُعااه: إعَّاا اان العاااص  عااد إسااّلمِ  ِا  صٌ خِ ن َشااِت مل ًُعااا أساامَ فم
ِْ أجَ  بَّ أحَ  ْلو سُ نِ يِ ك عَ  لا إليه منه،  ن ألين مل أكُ  ؛تقِ طَ ِا أَ م لَ ه لعُ فَ صِ ت أن أَ مِ ئِ ه منه، دا : 
ِا ييِن أل عَ مِ أَ   . (1)"له   منه إجّل

ْداَ إىل كِ  فدتُ لقد َْ  ْالماهِ  ،ًا دوم "ْ   ن مسعوَّ لقًرش:ْدا  عر  ْاملموكَ اَ يِ سرى   فِا رأًتُ  ر 
َِّ  أصحابُ  مُ ظِّ عَ ه ما ًاُ ه أصحا ُ ُِ ظِّ عَ ًاُ  عاا مِ مِ  ِا  دٍ حم له،  يِاا إليه تعظِ  رَ ظَ ْن النَّ ما حيدا  ْالماهِ  ، داا حم

ْإذا تاَ رَ دِ ه ْصَ ذَ جِ هبا َْ   َ دلُ منذم فيَ  لٍ جُ رَ  كِّ ت ك كَ عَ داَ  َْ إِا  ةا خنامَ  مَ خَّ نَ ْما تاَ  ْا ًاَ ضَّ وَ ه،  مون تِ تَ قِ أ كاَّ
ْإذا تَ هوئِ ضُ عمى َْ  َِ مَّ عَ ،  ْما حيَّوا أصواهتم عندَ فَ م   . (2)" ِياا لهعظِ ر إليه تَ ظَ ْن النَّ دُّ ه، 

 : ه  ح  د  في مَ  واإلطراء   و  لُ هي عن الغُ الن  
 ىل مل خلُّٱ، دا  تعاىل: رِ دِ ك القَ  اِدَّ  زَ اَْ إذا جت :اا وا مُ ّل غُ قا : غَ ًُ  ،ز اِدِّ جتاُْ : و  لُ الغُ 

ْا اِدَّ جتاِْ ِ  :أي، [171 :النساء] َّحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ك  وِّ مُ ال ُ ْاملراَّ  ِ  .ز
ن مِ  ءٌ يِ له شَ  لَ ْ عَ  ،ةسالَ ْالرِّ  ةِ َّ بوَِّ العُ  ةِ بَ تاَ رِ عن مَ   َ فَ رِ  أن ًاُ  هِ رِ دِ ك دَ    اِدِّ زَ جماَْ  : يبِّ النَّ  قِّ حَ 
ًُْ عَ دِ ة،  أن ًُ اإلهليَّ  صِ اائِ َِ   .ه ِ  كَ حيمَ  الماهِ ِن ن َّْ ه مِ  ِ   اثَ تَ سِ ى 

 . ب فيهذِ ْالعَ  حِ ك املدِ  ز  اِدِّ جماَْ : راءُ واإلط  

                                           
ْاه مسمم 1) ل ك كتاب اإلميك صحيحه ( ر   (.121، ردم )كون اإلسّلم ًذدم ما دبمه  : اب ،انضِن حدًث طًو
ْاه البخاااري ك صااحيحه )( 2) ط،  اااب  (،3/178ر ْاملااا :كتاااب الشااْر ط ك اجلذاااَّ  ْكتا ااة الشااْر اِة ماا  أهاال اِاارب 

ط  .(121-120ص )جّلء األفذام  :ْاعظر. الشْر



67 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

ين كِا رُ طِ ِ تَ " عن ذل   قوله: فقد هنى  ،هحِ دِ ك مَ  زاََّ أن ًُ : ه راء ك حقِّ ْاملراَّ  اإلطِ 
ِْ  لِ الباطِ وين  ِ حُ ِ متدَ  :أي ،(1)" هسولُ ْرَ  الماهِ  دُ بِ ، فقولوا: عَ دٌ بِ إمنا أعا عَ  ،مرمي اارى ا نَ طرت النَّ أَ 

ْا اِدَّ جتاِْ  وين فُ صِ هية، َْ وا فيه األلو عَ ّلم، فاََّّ اارى ك عيسى عميه السا ت النَّ مَ ي كِا غَ حِ دِ ك مَ  ز
ْرسولهين  ِ فَ مبا ْصَ  ْعن عبداهلل  ن الشخري ه ريب، فقولوا: عبد الماه   ،  َدِ فِ قت ك َْ مَ دا : اعط 
ْتعاىل د الماهُ يِّ السَّ "  :دعا: فقاأعت سيِّ فقمنا:  إىل رسو  اهلل  رٍ  ين عامِ   دمنا: "، تبارك 
ِْ ًَ لِ وِ داَ  ضِ عِ باَ  ِ م أْ عُ ولِ قَ ولوا  ِ دُ " ، فقا :ِا وِ نا طَ ُِ ظَ ْأعِ ّلا َِّ فَ منا ْأفََّ  م عُ نَ ًاَّ رِ جِ تَ سِ عم، 
  .(2) "يطانُ الشَّ 
َِ  ،دعايِّ وه هبذه األلفاظ: أعت سَ حُ أن ميدَ   هَ رَ عِ فَ    نا، مُِ ظَ أعت أعِ  ،نامُ ََّ أعت أفِ  ،عارُ ياِ أعت 
ك  ءِ ْاإلطرا وِّ مُ هبم عن ال ُ  عاَّاا ه هناهم عن ذل  ا تِ لعنَّ  ،ذم عمى اإلطّلقفُ ْأشرَ  ل اخلمقِ ه أفََّ أعَّ 
مِْح حقِّ  ْأرشَ وحِ لمتَّ  ةا اًَ ه  ْليس فيذِ بِ ب العَ راتِ  مها أعمى مَ ِن تاَ فَ اِ وه  ِ فُ اِ م أن ًَ هُ دَ يد،  ِْ  و  مُ ِا غُ د، 
مها: عبد الماه يدَ قِ عمى العَ  رٌ طَ َِ  مل حيب أن ًَ  ،  ة لَ ن املنزِ مِ   ه الماهُ لَ وه فوق ما أعزَ عُ رفاَ ْرسوله، 

ْدد ِالَ يَ ضِ ال  رَ  ْا ًَ ا ِ ن النا مِ  ريٌ كثِ   ه ك هنيَ ذا له،   ،هفون  ِ حيمِ  ،يثون  ه ِ ستَ ًَْ  ،هوعَ عُ دِ ، فاار
ِ ًُ طمُ ًَْ  ْاألاائِ ْالقَ  دِ ل ك املوالِ فعَ كِا ًُ   ،ن الماهِ  مِ ب إِا مَ طِ بون منه ما  ِ مييِّ عاشِ د  ْن  ن حَ يد، ْ  قِّ ز
 .  سو ِ الرَّ  قِّ ْحَ  الماهِ 
 :  ه  ت  لَ ز  ن  مَ  بيان   مُ ُحك  

قاَّ ْاعتِ  ،ه الماه هبامَ ََّّ ه ال  فَ تِ لَ زِ نِ كر مَ ْذِ  ، ه ه الماهُ حَ دَ مبا مَ   هِ ه مبدحِ تِ لَ زِ نِ مَ  يانِ بَ  ِ  ِ  أ َ 
ْرسولُ ف ه الماهُ لَ ة ال  أعزَ يَ ة العالِ لَ املنزِ  ذل . فمه  ِِ يذا، فذو عبد الماه  َِ ه مِ تُ ريَ ه ْ ْأفََّ قِ مِ ن  ل ه. 

ْهو رسو  الماه إىل النا  اخلمقِ  ْإىل جي  الثاَّ ا  كافَّ عمى اإلطّلق.  ْهو أفََّ   اجلنا ِن مَ قَ ة،  ل ْاإلعس. 
ِْامت النَّ الرُّ  ْرَ دِ رح الماه له صَ ه، دد شَ  عدَ  ِ عيبَّ  ،نيِّ بِ سل،  ْجَ رَ كِ   له ذِ فَ ره،    ارَ ْالاَّ  ةَ لَّ ذِّ ل العَ ه، 

ْهو صاحِ رَ مِ أَ  كَ ن ِالَ عمى مَ   رت يب ىب نب ُّٱالذي دا  الماه تعاىل فيه:  احملِوَِّ  ب املقامِ ه، 

ُِ قِ الذي ًُ  املقامُ  :أي، [79 :اإلسراء] َّمث زث رث يت ىت نت مت زت فيه  ه الماهُ ي
ْهو مَ   املودِ دَّ ن شِ م مِ هبُ م رَ ذُ لريحيَ  ؛ةيامَ القِ  ا  ًومَ منا لِ  ةِ فاعَ مشَّ لِ  ْن غريِ  ه  ِ  ِاص   قامٌ ك،  ن ه مِ َّ

                                           
ْاه البخاري1)  م ختر ه.تقدَّ دد ْ  ك صحيحه، ( ر
(2 ِ  َّ ْاه أ و َّا   (.4/25) ْأمحد(، 4806، ردم )ك كراهية التِاَّح :كتاب األَّب،  اب  ،دجيِّ  دٍ نَ سَ ( ر
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ْهو أِشى اخلمقِ يِّ بِ النَّ  ْدد هنى عن رَ قاهُ ْأتِ  لماهِ  ن،  ْأثىن عمى الذًن  ،ه تِ رَ حبَِّ  تِ وِ الاَّ   ِ فِ م له، 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱه، فقا  تعاىل: ندَ أصواهتم عِ  ونَ َُّّ  ُ ًاَ 

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب

 حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جضمص خص  حص مس خس حس

 2اِجرات: ]ٱٱٱَّ من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف خف

- 5]. 
 يبَّ ه النَّ  ِ  مونَ عامِ فيِا ًُ  نَ نِ ه املؤمِ باََّ فيذا عِ  الماهُ  أََّّبَ  هذه آًاتٌ  "دا  اإلمام ا ن كثري رمحه الماه:

  ِْالتَّ ْاِحرتِ  ريِ ودِ ن التَّ م ه، تِ وِ صَ  فوقَ   يبِّ ي النَّ دَ عوا أصواهتم  ن ًَ فَ رِ ًاَ أن ِ  ،ْاإلعظامِ  يلِ بجِ ام 
ْتعاىل أن ًُ هنى سبحاعَ  َِّ ا  فيُ ر النا عى سائِ دِ  امسه كِا ًُ  سو ُ ى الرَّ عَ دِ ه  ْإمنا ًُ قا : ًا حم عى دِ د. 

ْالنُّ سالَ الرِّ  ِ   رت  يب ىب نب مب ُّٱ، دا  تعاىل: الماهِ  يبَّ ، ًا عَ الماهِ    فيقا : ًا رسو َ وَّ باَ ة 

 .[63النور: ]ٱٱٱٱٱَّ نت مت زت
ْدد صمَّ ذا الرَّ ، ًا أَّ يبا ذا النَّ يا أُّ  ِ ًه ناَِّ ه ًُ سبحاعَ  الماهَ  كِا أنَّ  ْأمَ تُ عَ ْمّلئِ  ى الماهُ سو .  ر ه عميه، 

 زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱيم عميه فقا  تعاىل؛ سمِ ْالتَّ  ّل ِ ه  الاَّ باََّ عِ 

ِ َياَّ ، [56األحزاب: ]ٱ َّ يب ىب نب مب  نة إِا يَّ عَ ة مُ يَّ يفِ ِْ كَ  تٌ دِ َْ   هِ حِ دِ َِ لِ  صلعن 
ْالسُّ مِ  يحٍ حِ صَ  يلٍ لِ دَ  ِ  ه ِون أعَّ زعُ اليوم الذي ًَ  يصِ ن ختاِ د مِ مه أصحاب املوالِ فعَ فِا ًَ  ،ةنَّ ن العتاب 

 .  ٌ رَ عَ نِ مُ  ةٌ عَ دِ ه  ِ حِ دِ َِ ه لِ دِ ولِ ًوم مَ 

 : هت  ن  سُ  يمُ عظ  تَ 
ِِ ظِ عِ ن تِ ْمِ  ْاعتِ تِ نَّ سُ  يمُ عظِ تَ  ه ي ْأهنا ك املنزِ َِ العَ  جوبِ ُْ  قاَّه  اعية  عد القراَن ة الثا لَ ل هبا، 

ْالعَ عظِ التَّ  جوبِ العرمي ك ُْ   ىن من خن  حن جن ُّٱٱكِا دا  تعاىل:  ،تعاىل ن الماهِ مِ  يٌ حِ ألهنا َْ  ؛لَِ يم 

 .[4 - 3النجم: ] َّ جي يه ىه مه جه ين
ْالتَّ  شعي ُ التَّ  فّل  وزُ  ِْ اجلراء  عميذا ن شأهنامِ  قميلُ فيذا   حٍ رِ أْ شَ  يكٍ َّعِ أْ تَ  يحٍ احِ  تَ ، 

ْالتَّ عُّ َِ ْالتَّ  مِ مِ ك العِ  سوخِ دبل الرُّ  ة ا  عمى سنَّ   اجلذا طاُْ مان تَ ك هذا الزَّ  رَ ثاُ ْدد كَ  ،له لِ هُّ أَ ن فيه 
ىل مِ زالون ك املراحِ الذًن ِ ًَ ن ئِ اشِ النا  ن  عضِ مِ ِاوصاا   سو ِ الرَّ  ْا فيم، عمِ ن التَّ ل األ اار
ك هذا  رٍ حُّ بَ ن غري تاَ مِ  بِ تُ   العُ راءَ سوى دِ  مٍ مِ عِ  ْا    ريِ حون الرُّ ْ رِّ  ًثَ فون األحاَِّ عِّ ََّ ًُْ حون حِّ اَ ًُ 
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َِ ًزِ زِ العَ  نِّ الفَ  ْهذا  ْعمى األُ ميذِ عَ  يمٌ ظِ عَ  رٌ طَ ،  ًْقَ وا الماهَ قُ تاَّ أن ًاَ  ب عميذم، فيجِ ةمَّ م  وا عند فِ ، 
 . هِ َِّ دُ حُ 

 :األسئ َلة
 دِ  لذل .م  اِستِ ،  سو ِ لرَّ ة احمبَّ  عمَ  حُ :  نِّ 1 
 ؟  سو ِ ة الرَّ ي حمبَّ َِّ : ماذا تقتَ 2 
ذلاا  ماا   مُ ِعااْمااا حُ  ،؟  يبِّ النَّاا قِّ ْمااا املااراَّ هبِااا ك َحاا ،؟ ْاإلطااراءِ  وِّ مُاا: مااا معااىن ال ُ 3 
 ؟ يلِ لِ الدَّ 

 ؟ ه قِّ ك حَ  اإلطراءِ   ِ نِ ة ك مَ َِ : ما اِعِ 4 
اااعظِ ة تَ لَّااان أَِّ ر شااايئاا ِماااذُكااااُ ؟   يبِّ النَّااا قِّ ك َحااا الاااذي  اااوزُ  : ماااا املااادحُ 5  ِِ ه ك القااارآن ي
 العرمي.
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 ي ان  الث   لُ ص  الفَ 
 ه  ي  لَ عَ  المُ الة والس  والص  ه ب   داءُ ت  واالق    هُ تُ طاعَ 

ْتاَ ر  ِ مَ ما أَ  لِ عِ فِ  ِ   يبِّ النَّ  ةُ ب طاعَ جتِ  ْهذا مِ  كِ رِ ه   سو ُ ه رَ أعَّ   ِ ذاََّ َّى شَ تَ قِ ن مُ ما هنى عنه، 
 .اهللِ 

 : هت  جوب طاعَ ة على وُ ل  األد  
 :كثري ِ   ته ك آًاتٍ طاعَ ْدد أمر الماه تعاىل  ِ 

ْعَ قِ مَ   ا تارَ   جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱكِا ك دوله:   الماهِ  ةِ م  طاعَ  ةا ر

 :النساء]ٱَّمب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم
 .ن اآلًاتمِ  ذل  ْأمثا ، [52

 .[80 :النساء]ٱٱَّحم جم يل ىل مل خل ُّٱ، كِا ك دوله:  ا ََّ رَ فِ ر هبا مُ ًأمُ  ْتار ا 
 مك  لك اك يق ىق يف ُّٱكِا ك دوله تعاىل:   ه اى رسولَ ن عَ د مَ وعَّ ًتَ   ا ْتارَ 

أْ  فاقٍ أْ عِ  رٍ فِ ن كُ م مِ موهبِ ك دُ  ةٌ نَ تاِ م فِ ذُ يباُ اِ تُ  :أي، [63 :النور] َّام يل ىل مل يك ىك
ْدد مَ قو ات العاجِ ن العُ ذل  مِ  أْ غريِ  سٍ بِ  أْ حَ أْ َحدل  لٍ تِ قَ عيا  ِ ك الدُّ  يمٍ ألَ  ذابٍ أْ عَ  ةٍ عَ دِ  ِ  ة، 
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱقا  تعاىل: ف ،هعو ِ ذُ   ِ رَ فِ  ِ ْمَ  دِ بِ معَ لِ  الماهِ  ةِ حمبَّ  لِ يِ ناَ لِ  سبباا  ه تَ طاعَ  الماهُ  لَ عَ جَ 

ْجَ [31 :آ  عِران] َّمب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ،ةا داًَ ته هِ عل طاعَ ، 
ِا ه ضَ تَ يَ اِ عِ ْمَ   من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ دا  تعاىل:، ّل

 جفمغ جغ مع  جع مظ حط مض خضُّٱْدا  تعاىل: ، [54 :النور] َّىه مه جه ينىن

 .[50 :القاص] َّ جم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق مف خف حف

 : هي ب  أس  الت  
ْتعاىل أنَّ  سبحاعَ أَِب    جك مق حق مف خف حف جف ُّٱه، فقا  تعاىل: تِ ة ألمَّ نَ اِسَ   َ َْ دِ فيه القُ  ه 

 .[21 :األحزاب]ٱٱَّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
ه ك أدوالِ  الماه  رسو ِ ي  ِ سِّ أَ ك التَّ  ريٌ كبِ   هذه اآلًة العرمية أصلٌ  "دا  ا ن كثري رمحه الماه تعاىل:
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ْأحوالِ ْأفعالِ  ْاهلل تبارَ ه  ْتعاىل ه،  ه تِ رَ اا اَ ْمُ  هِ بِِ ك صَ  األحزابِ  ًومَ   يبِّ النَّ ي  ِ أسِّ التَّ  ِ  ا َ النا ر مَ أَ ك 
جماهَ تِ طَ را َ ْمُ  ْاعتِ تِ دَ ه  ْسَ صَ  ه  ِّ ن رَ ج مِ رَ ه الفَ ظارِ ه   .  "ًنِ الدِّ  مِ وِ إىل ًاَ  ِاا ه عميه َّائِ ّلمُ موات الماه 

 : ه  ت  ن  سُ  ة  فَ ر  ع  إلى مَ  ة  ة الحاجَ د  ش  
ة ما فَ عرِ ج إىل مَ وَ حِ أَ  فو ُ ، فالنُّ ن القرآنِ مِ  عاا ضِ وِ أر عن مَ  ه ك روِ باعَ ْاتِّ  سو ِ ة الرَّ طاعَ  الماهُ ر ذكَ 
ْاتِّ جاء  ِ  ْالشَّ باعه منذا إىل الطَّ ه  ل اَ ِا حَ عميذِ  اِاو ُ  راب إذا فاتَ ْالشَّ  عامَ الطَّ  راب، ف نَّ عام 

ْطاعَ املوت ك الدُّ  ْدد أمَ ائِ قاء الدا ْالشَّ  ذابُ ل العَ اَ ه إذا فاتا حَ باعُ ْاتِّ  سو ِ ة الرَّ عيا،   ر م، 
ْأن تاُ ه ك أَّاء العباَّاتِ  ِ  داءِ  اِدتِ  وا كِا صمُّ ":ًذا هبا، فقا  َِّّ ؤَ ة ال  كان ًاُ يَّ ى عمى العيفِ ََّّ ؤَ ، 
ليس عميه  ّلا َِ ل عَ ِِ ن عَ مَ " ْدا : ،(2)" عمعَ ناسِ  مَ ْا عينِّ ذُ ُِ أتَ لِ " ْدا : ،(1) " يمِّ صَ ِوين أُ أًتُ رَ 
 . (3) "َّ  عا فذو رَ رُ مِ أَ 

 رُ مِ اوص ال  فيذا األَ ذل  من النُّ  إىل غريِ  (4)" ينِّ   فميس مِ نَّ عن سُ  بَ غَ ن رَ مَ " ْدا :
ْالناَّ داء  ِ  اِدتِ   ه. تِ فَ عن خمالَ  يِ ذِ ه 

 : سول الم على الر  الة والس  الص  

 ها:تُ ي  روع  ش  مَ 
ْالسَّ ه الاَّ تِ مَّ عمى أُ  ه ن حقودِ مِ   يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱّلم عميه، دا  تعاىل: ّل  

 .[56 :األحزاب] ٱَّ يب ىب نب مب زب  رب

                                           
ْاه البخاااري1) ْاإلداماااة كاااذل ، ِمااا :كتااااب األذان،  ااااب  (،1/155ك صاااحيحه ) ( ر ن األذان لمِساااافر إذا كاااعوا جاعاااة 

رثحدًث مال   ن اِ  رضي اهلل عنه. ًو
ْاه مسمم 2) حار ه ًاوم النَّ تِامَ ئ عماى راحِ ومِ ًُا صماى اهلل عمياه ْساماميب دا : رأًت النَّ  ه.رضي اهلل عنعن جا ر ك صحيحه ( ر

ْا عينِّ " ًْقو : اساتحباب  :كتاب اِاج،  اابْك  ، "  هذهِ  جِّ  عد حَ  جُّ حُ ي ِ أَ مِّ عَ ي لَ رِ َِّ  ِ أَ عم ف ينِّ عَ ناسِ  مَ لتأِذ
ْ يان دوله  ُِ لِ " :مصماى اهلل عميه ْسما رمي جر  العقبة ًوم النحر راكباا  ْا مَ تأ   (.1297"، ردم ) عمعَ ناسِ ذ

ْاه مسمم3) ْرَّ حمدَ  : اب ،كتاب األدَّية  ك صحيحه، ( ر  .(1718)ردم  ،ثات األمورعقض األحعام الباطمة 
ْاه البخااااري4) ْمساااممالرتغياااب ك النعااااح :كتااااب النعااااح،  ااااب  (،6/166ك صاااحيحه ) ( ر  :كتااااب النعااااح،  ااااب  ،، 

ْجد مَ ادَ ن تَِ استحباب النعاح لِ  ْعةت عفسه إليه ْ  (.1401، ردم )ؤ
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 عناها:مَ 
ْدد أِب  .(1) ءُ عاة الدُّ عَ املّلئِ  ّل ُ ْصَ  ،ةعَ عميه عند املّلئِ  هُ ناؤُ ثَ  :عميه تعاىل الماهِ  ّل ُ صَ ْمعىن 
ْعَ دِ بِ ة عَ لَ نزِ ه ك هذه اآلًة عن مَ الماه سبحاعَ  ة عَ عميه عند املّلئِ  ينثِ ه ًاُ ه عنده ك املأل األعمى  أعَّ يِّ بِ ه 

ْأنَّ  ِ رَّ املقَ    َِ جِ ليَ  ؛يم عميهسمِ ْالتَّ  ّل ِ  الاَّ  يِّ فمِ العامل السُّ  ر تعاىل أهلَ ي عميه، مث أمَ مِّ اَ ة تُ عَ املّلئِ  ن، 
 . يِّ مِ فِ ْالسُّ  يِّ وِ مِ العامل العُ  ن أهلِ عميه مِ  ناءَ ثَّ الله 

   ن َِ جِ فميَ   يبِّ ى عمى النَّ ف ذا صمَّ ، ة اإلسّلمِ يَّ حِ تَ وه  ِ يُّ حَ  :" أي يِاا مِ سِ ِوا تَ مِّ سَ ْ ْمعىن " 
ْالتَّ الاَّ  ِ ًقو : عميه  ى اهللُ مها، فّل ًقو : صمَّ ر عمى أحدِ اِ يم، فّل ًقتَ سمِ ّل   ّلم السَّ عميه فقط، ْ
 . ِا جيعاا هبِ  رَ مَ تعاىل أَ  الماهَ  ألنَّ ؛ فقط

 ها:نُ واط  مَ 
با اا حِ ا استِ ْإما  ،جو اا ا ُْ   إما واضِ ذا ك مَ تُ يَّ عِ رِ د شَ كَّ أتَ ْتاَ  ،ِاا َّائِ  عميه  ّلمْالسَّ  ّل   الاَّ رَ شِ تُ 
ْذَ دا ؤكَ مُ  ه لِ وِ قَ أها  ِ  دَ  ،ناا طِ وِ ن مَ عِ أر َ ن ًباا مِ رِ دَ فذام " م رمحه الماه ك كتا ه " جّلء األيِّ ا ن القَ ر كَ اا، 

ْهو أمهُّ ن األَّْ املوطِ  ْآكَ  :  ِِ  ّل ِ ها ك الاَّ دُ ذا  ْعِ ْدد أج  املسمِون عمى مَ ، دذُّ شَ ر التَّ ك آ ه تِ يَّ شر
ِِ  :نِ ن املواطِ ر مِ كَ مث ذَ ، (2)ه فيذا جو ِ مفوا ك ُْ ْاِتَ  ْك اخلطَ ر القُ آ ْالعِ كخطبَ   بِ نوت  ًن يدَ ة اجلِعة 
ْ عد إجا َ سِ ستِ ْاِ ْعند الدُّ ذِّ ة املؤَ قاء،  ْعند َُّ ن،  ْجِ املسجِ  ِو ِ عاء،  ْاخلر ْعند ذِ  د    هِ رِ كِ منه، 
(3). 

 : بي  الم على الن  الة والس  د الص  وائ  فَ 
ْالسَّ ماَّ لِ    ، منذا:ريَ ثِ  رات كَ   يبِّ ّلم عمى النَّ ّل  
 ه  ذل .سبحاعَ  الماهِ  رِ مِ أَ  ثا ُ تِ امِ  -1

                                           
ن إ" دولاه تعااىل: : ااب ،ساور  األحازاب ،كتااب تفساري القارآن،عان أيب العالياة ( 6/37) ك صحيحه ( ذكره البخاري1)

ْمّلئعته ًامون عمى النيب  .اآلًة " اهلل 
 ْما  عدها.  (222 )ص ( جّلء اإلفذام2)
ْدد دا   عض أهل العمم  وجوب الاا 3) ْالسا ّل(  ْاستدلوا  قوله   ن يل َماخِ البَ " :صمى اهلل عميه ْسمَّم ّلم عميه عند ذكره 

 . "عميا  لا اَ م ًُ ه فمَ رت عندَ ذُكِ 
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 . ا رَّ ي مَ مِّ عمى املاَ  ن الماهِ مِ  مواتٍ ر صَ شِ عَ او  حُ  -2
 .همذا أمامَ عاء إذا ددَّ الدُّ  ةِ جاء إجا َ رَ  -3
 .عوبالذُّ   فرانِ ب لِ أهنا سبَ  -4
ْاملسمِّم عميه، فاَ مِّ عمى املاَ   يبِّ النَّ  َِّّ رَ ب لِ أهنا سبَ  -5  يبِّ ه عمى هذا النَّ ّلمُ ْسَ  موات الماهِ ي 
 . (1) العرمي

 :األسئ َلة
 ن  راهتا.ر شيئاا مِ ذكُ اُ ، ؟ يل عمى ذل لِ ْما الدَّ  ،؟  يبِّ النَّ  ةِ طاعَ  مُ عِ : ما حُ 1 
ْالسَّا: ما حعم الاَّ 2  ْماا معاىن الاَّاما  اِساتِ   يبِّ ّلم عماى النَّاّل   ْالتَّ دِ ،  يم سامِ ّل  
 ؟ عميه

ْالسَّ د فيذا الاَّ أكَّ تَ   ال  تاَ املواضِ  عضَ ذكر  َ : اُ 3   . يبِّ ّلم عمى النا ّل  
ْالسَّ ن  رات الاَّ : اذكر شيئاا مِ 4   . يبِّ ّلم عمى النَّ ّل  
 

                                           
 .(302 ص)( جّلء األفذام 1)
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  ثال  الث   لُ ص  الفَ 
 مهُ ب لَ ج  وما يَ  ت  ي  الب َ  أهل   لُ ض  فَ 

 :ت  ي  الب َ  لُ ه  أَ 
ْآ   ،رٍ فَ عِ ْآ  جَ  ،ْهم آ  عميل  ،ةَ ددَ م الاَّ م عميذِ رَّ الذًن حَ   يبِّ النَّ  يت هم آ ُ أهل البَ 

ْاج النَّ  ،مبث  ن عبد املطَّ ْ نو اِارِ  ،ْآ  العبا  ،عقيل  .هناتُ ْ َ   يبِّ ْأز

 :ت  ي  الب َ  أهل   ل  ض  ة فَ ل  أد  
 يث ىث نث مث  زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب  ُّٱدوله تعاىل: 

 .[33 :األحزاب] َّاك  يق ىق يف ىف
 .(1) "ِ  يِ  اَ  ك أهلِ  م اهللَ ركُ كِّ ذَ أُ :" ْدا  

  :ت  ي  الب َ  ل  ه  في أَ   بي  الن   ساء  ن   خولُ دُ 
 مل يك ىك مكُّإىل دوله:   َّمي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱُّٱٱا  تعاىل: د

دا  اإلمام .[34- 32 :األحزاب] َّٰى ين ىن نن من زنرن مم ام  يل ىل
ِِ   يبِّ النَّ  ساءَ عِ  أنا  رآنَ ر القُ  َّ دَ ن تَ فيه مَ   ُّ شَ الذي ِ ًُ  مثَّ  "ا ن كثري رمحه الماه: ك  ّلتٌ َّا

 .[33 :األحزاب]ٱَّاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّٱدوله: 
هلذا دا   عد هذا كمِّ نَّ ذُ عَ مَ  ياق العّلمِ سِ  ف نَّ    يل ىل مل يك ىك مك ُّٱٱه:، 

تبارك  اهللُ   ُ زِّ ناَ مبا ًاُ  نَ مِ َِ ْاع :أي ،[34 :األحزاب] َّٰى ين ىن نن من زنرن مم ام
ْالسُّ مِ  نَّ عُ يوتِ ك  ُ  ه سولِ ْتعاىل عمى رَ  ْاحدةِ نَّ ن العتاب  ْغري  َِ هذه النِّ  رنَ كُ ْاِذ  :، دا  دتاَّ    ةَ ع

ْأنَّ ن  ن النا هبا مِ  ُكَّ اِ اِّ ُِ  ال  ْن سائِ  نا عُ يوتِ   ك  ُ زِ نِ ًاَ  الوحيَ  ا ،  ْعائشة الاِّ ر النا َّ ة دًقَ ا ، 
َِ ًق رضي الماه عنذا أِِْهنَّ هبذه النِّ دِّ  نت الاِّ  ْأحظاهنَّ هبذه ال نيِة،ةع ن هذه مِ ُذنا ْأِاُّ  ، 

َِ ِِ العَ  محةِ الرَّ  عمى ذل   صَّ واها، كِا عَ سِ  امرأ ٍ  راشِ ي ك فِ حِ الوَ   هِ الما    عمى رسو ِ نزِ ه مل ًَ ف عَّ ، ةي
                                           

ْاه مسمم ك صحيحه، كتاب فَّائل الاحا ة،  اب: من فَّائل عمي  ن أيب طالب ( 1)  (.2408، ردم )ر
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ْدا   عض العمِاء: ألعَّ (1) ه عميهّلمُ ْسَ  وات الماهِ صمَ  مل ًاَ سِ  عراا ج  ِ َّْ زَ ه مل ًتاَ ،   لٌ جُ م معذا رَ نَ واها، 
ْأن َّ ه املزِ هبذِ  صَ ب أن ختاَّ فناسَ  - هج غريَ زَّْ ًًرد أهنا مل تتَ  - واه ذا سِ راشِ ك فِ  َّ هبذه تفرَ ة، 
ْاجُ يَّ مِ ة العَ بَ املرتاَ  ْلعن إذا كان أز ِِ هبذه التَّ  ته أحقُّ قرا َ ه فَ تِ يِ ن أهل  اَ ه مِ ة،   .(2) ةيَ س

 :ت  ي  الب َ  في أهل   لف  ب الس  ذهَ مَ 
ًن الدِّ  أهلَ  ونَ ، ًتولَّ ْاإلعاا ِ  دا ِ اِعتِ  كُ ودِ ن أهل البيت مَ مك مِ ك السَّ ودِ مَ 
ًْعرِ قامة منذم ْحيبا ْاِستِ  حيفظَ مُ وهنم  ة ن حمبَّ ذل  مِ  ألنَّ  ؛اهلل  رسو ِ  ةَ يَّ صِ ون فيذم َْ وهنم 
ْن ممن ِالَ رَّ ًْتباَ ه، ْإكرامِ   يبِّ النَّ  ْاررَ نَّ السُّ  كَ ء ْلو كان مِ عن الدِّ   َ ة  ، ف ن تِ يِ ن أهل الباَ ًن 
ْى أ و اهللِ  ًنِ عمى َِّ  يمَ قِ تَ سِ حىت ًَ  يئاا ه شَ عُ فَ ناِ ِ تاَ  سو ِ الرَّ  ةِ را َ ن دَ ْمِ  تِ يِ الباَ  ن أهلِ ه مِ عَ وِ كَ  ، فقد ر

، [214 :الشعراء]َّزت رت يبٱٱُّحن أعز  عميه:  دام رسو  الماه دا :  هًرر  
ِ أغين عنعُ سَ ْا أعفُ اشرتَ  -ها ة روَ َِ مِ أْ كَ  -فقا  ًا معشر دًرش  ا   ن ، ًا عبا شيئاا  ن اهللِ عم مِ م 

ًْا ن الماه شيئاا مِ   عن ِ يِن غِ ِ أُ  الماهِ  ة رسو ِ َِّ عَ  ةَ يَّ فِ ، ًا صَ ن الماه شيئاا  عن  مِ يِن غِ مب ِ أُ عبد املطَّ   ،
َِّ  ة  نتَ َِ فاطِ  ن مَ " ْاِدًث: (3) " شيئاا  ن الماهِ مِ  غين عن ِ ِ أُ  تِ ئِ ن مال ما شِ  مِ ييِن مِ سَ   دٍ حم
ون ك مُ  ِ الذًن ًاَ  ضِ ْافِ ة الرَّ ًقَ رِ ن طَ ْاجلِاعة مِ  ةِ نَّ السُّ  أ أهلُ بَّ ًْتَ  ،(4)" هبُ سَ ه عَ    ِ ِر سِ ه مل ًُ مُ َِ ه عَ  ِ  أَ طا  َ 

ًَْدَّعون هلم العِ  أهلِ   عضِ  ْمِ َِ اِ البيت   تِ يِ الباَ  ألهلِ   ِ داَْ عَ ال ونَ بُ ناِ ب الذًن ًَ واصِ ة النَّ ًقَ رِ ن طَ ة، 
ِِ قِ املستَ  ًَْ ي ْاخلرافِ عَ دِ ة املبتَ ًقَ رِ ن طَ ْمِ  ،منون فيذِ عَ طِ ن  ًْتَّ ن الذًن ًتوسَّ يا ة  هنم مون  أهل البيت  خذ
ْن اهلل. مِ  أر ا اا   ن َّ

ْغريِ نَّ السُّ  فأهلُ  ِ فيه ْ  يم الذي ِ إفراطَ قِ املستَ  راطِ ْالاِّ  ذج املعتد ِ ه عمى النَّ ة ك هذا الباب 
                                           

ل، اعظر: ص( 1) حترَّى  عض 3/132حيح البخاري )جزٌء ِمن حدًث طًو (، كتاب اهلبة،  اب: من أهدى إىل صاِحبه 
ْن  عض.  عسائِه َّ

 تفسري ا ن كثري، تفسري سور  األحزاب.ًنظر: ( 2)
ْاه البخاااري3) ْالوَ هاال ًاادِل النِّ  :، كتاااب الوصاااًا،  اااب(3/19ك صااحيحه ) ( ر ْاعظاارلَااساااء  صااحيح  :د ك األدااارب، 

  (.206"، ردم ) ْأعذر عشريت  األدر ن" وله تعاىل:ك د :مسمم كتاب اإلميان،  اب
ْاه مساامم4) ْاِساات فارك صااحيحه ( ر ْالتو ااة  ْالاادعاء  ْعمااى  : اااب ،، كتاااب الااذكر  ْ  القاارآن  فَّاال اِجتِااا  عمااى تااّل

  (.2699، ردم )كرالذِّ 
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ِ جفاءَ فِ تاَ  ِ غُ  ًرط، ْ ْغريِ  ك حقِّ  وا مُ ْ ْأهل الباَ أهل البيت  ْن ال ُ نعِ ت املستقيَِون ًُ يِ هم،  فيذم  وَّ مُ ر
ْن مِ ًْتبَّ  ار. النا وا فيه  ِ مَ الذًن غَ  ّل َ ال ُ  ق أمري املؤمنن عمي  ن أيب طالب ن ال ّل ، فقد حرَّ ء
ِا  َ  كِ يِ السَّ ذم  ِ مَ تاِ داَ  رأى هذم، لعنَّ عمى دتمِ  ه ا ن عبا  ْأدرَّ  ْطَ ًقِ حرِ ن التَّ مِ  د  ب عمي مَ ، 

ِِ  بَ رَ ه هَ ه لعنَّ مَ تاُ قِ ياَ ّل  لِ بأ رأ  ال ُ  ن سَ  عبد اهللَ   ى. فَ تاَ ْا

 :األسئ َلة
 دِ .ذل  م  اِستِ  طُ رِ ْما شَ  ،؟ مذِ قِّ ب ك حَ ْما الذي  ِ  ،؟ تِ يِ الباَ  : َمِن أهلُ 1 
 ؟ فيهِ  م اجلفاءِ عِ ْحُ  ،؟ بيتأهل ال قا ك حَ  وِّ مُ ال ُ  مُ عِ : ما حُ 2 
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  عاب  الر  ل ص  الفَ 
 م يه  ف   هُ قادُ ب اعت  ج  وما يَ  ة  حابَ الص   لُ ض  فَ 

 همنَ ي   ب َ  ثَ دَ يما حَ ة ف  ماعَ ة والجَ ن  الس   ب أهل  هَ ذ  ومَ 

  مه فيه  قادُ ب اعت  ة، وما الذي يج  حابَ الص  راد ب  المُ 
 .عمى ذل  ْماتَ  ،ه ِ  ؤمناا مُ   يبَّ النَّ  يَ قِ ن لَ ْهو مَ : ي  حاب  ة جمع صَ حابَ الص  

ْنِ القُ  ِْريُ  ةِ مَّ األُ  لُ أهنم أفََّ  :قاَّه فيذمب اعتِ ْالذي  ِ  ْاِتِ ذِ قِ بِ سَ لِ  ر  يبِّ النَّ  ةِ بَ حِ اُ ذم  ِ ااصِ م 
  َِّْاجلذا  ُِّ حت ْتاَ  ةِ ًعَ رِ الشَّ  لِ معه  ْدد أثىن الماهُ هُ دَ عِ ن  اَ َِ ذا لِ ي ِ مِ بِ عنه  ، هِ تا ِ م كِ م ك حمعَ عميذِ  م، 

 حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱاىل: دا  تع

 .[100 :التو ة]ٱٱَّيي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن
َْْ فا عمى العُ   ِ دَّ ْالشِّ  ،ذمفيِا  ينَ  مِ احُ الرتَّ م  ِ ذُ فَ صَ ة َْ اآلًَ ففي هذه   كو ِ الرُّ   ِ رَ عثاَ ذم  ِ فَ صَ ار، 

ْأهنَّ وبِ مُ القُ  ّلحِ جوَّ، ْصَ ْالسُّ  ْاإلمياعَ يِا الطا سِ فون  ِ ًُعرَ  م،  ْأنَّ ة  ه يِّ بِ عَ  ةِ حبَ اُ هم لِ اِتارَ  اهللَ  ان، 
ْدا  تعاىل: ارَ فا ه العُ هبم أعداءَ  يظَ  ِ يَ لِ   مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ، 

  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح

 جم  هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 .[9 - 8 :اِشر]ٱٱٱَّ  من خن حن جن مم خم حم
ْأمواهلم مِ  كِ رِ تاَ ًرن  ِ جِ املذا اهللُ  كَ صَ َْ  ةففي هذه اآلًَ  ْطاهنم    اءِ ْا تِ  هِ ًنِ َِّ   ِ رَ اِ ْعُ  الماهِ  لِ ن أجِ أ

ْرِ مِ َِّ فَ  ْأهنم صاَِّ ضواعِ ه  َْْ ه،   ْاإلميانِ   ِ رَ اِ ْالنُّ   ِ اهلجرَ   أهنم أهل َّارِ  األعاارَ  كَ صَ دون ك ذل . 
ْإًثارِ رِ إِواهنم املذاجِ  ةِ بَّ م مبحَ ذُ فَ صَ َْْ  ،قِ اَِّ الاا  ْمُ ذِ م عمى أعفسِ هِ ًن  ْسَ م  ن م مِ ذِ تِ ّلمَ واساهتم هلم 
ْا عمى الفَ حِّ الشُّ  ْ ذل  حاز  . ّلحِ ، 

ْهناك فَّائِ م العاما ذِ مِ َّائِ فَ  عضُ هذه  َ  ْمَ ل ِاصا ة،  ي الماه رضِ  َّاا عِ ذم  اَ عَُّ فَّل هبا  َ ب ًَ راتِ ة 
ْاجلذاَِّ قِ بِ ْذل  حبسب سَ  ،عنذم   . رَ ْاهلجِ  ذم إىل اإلسّلم 

ْي رمحه اهلل:دا  الطَّ  ِْ  دٍ أحَ  بِّ ط ك حُ رِّ فَ ِْ عاُ   اهللِ  رسو ِ  ابَ حأص ْربُّ  "حا منذم، 
ْعاُ  دٍ حَ ن أَ أ مِ رَّ باَ تَ عاَ  ْ ِ ذُ َُّ  ِ بِ ن ًاُ ض مَ  ِ بِ منذم،  ِْ عَ هُ رُ كُ ذِ ًَ  اخلريِ  رِيِ  َ م  ْحُ  خبريٍ م إِا هُ رُ كُ ذِ م،   ًنٌ م َِّ ذُ باُّ ، 
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 .(1) يانٌ  ِ ْطٌ  فاقٌ ْعِ  رٌ فِ م كُ ذُ َُّ  ِ ْ اُ  ،ْإحسانٌ  ْإميانٌ 

 :ة  حابَ لص  ا لُ فاضُ تَ 
  رَ شَ ة العَ يَّ قِ ، مث  ِ  عميمث  ،عثِانمث  ،عِرمث  ،أ و  عرة: عَ األر اَ  اخلمفاءُ  ةِ حا َ ل الاَّ فأفََّ 
ْسعد  ن أيب  ،احْأ و عبيد   ن اجلرا  ا،ْعبد الرمحن  ن عوف ،ْالز ري ،ْهم طمحة، ة اجلنَّ  ًنَ رِ املبشَّ 
ْن عمى األ ْسعيد  ن ًزد ،ْداص ًَْاِفَُُّل املذاجر ْأهل  َ عاارِ ،  ًَْفَُّل ْأهل الرا  رٍ دِ ،  ضوان، 
ْداتَ م دبل الفن أسمَ مَ   جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱٱ، دا  تعاىل:م  عد الفتحن أسمَ ل عمى مَ تح 
 جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مف خفحف جف  مغ

 .[10 :اِدًد] َّمي خي حي جي ٰهمه جه هن من  خنحن

 : ة  نَ ت   والف   تال  ن الق  م   ة  حابَ الص  ث بين دَ يما حَ ة ف  ماعَ والجَ  ة  ن  الس   ب أهل  هَ ذ  مَ 
ْراا   اا ذِ كَ   ر  اإلسّلمِ ظاهَ تَ  يثاا بِ َِ  راا وا ماكِ سُّ دَ ه فَ ْأهمِ  ذوَُّ عمى اإلسّلمِ اليَ  رَ آمَ تَ : ة  نَ ت   الف   بُ بَ سَ   ْز

َِ َِ وَّ اليَ ذُ ن ًاَ هو عبد اهلل  ن سبأ مِ  مسومَ قدَ ث حِ فُ ناِ ًاَ  يا ذوَِّ ذ هذا اليَ ن، فأ لث ااخلميفة الثا  دا ه ضِ ه 
َيتَ  دًن: عثِان  ن عفان اشِ ن اخلمفاء الرا مِ  ه    ِ دَ ن اخنَ ه مَ حولَ  كا فالتَ  ،هدَّ م ضِ ذَ ق التاُّ مِ ْأرضاه، 
ْاعتاَ ةِ نَ تاِ  الفِ حميبِّ  اإلميانِ  عا ِ ْضِ  رِ ظَ ري النَّ ن داصِ مِ   د عثِان اشِ الرا  ةِ اخلميفَ  لِ تِ قَ  ِ   ُ رَ ت املؤامَ ذَ ، 
ْعمى ظموماا مَ  ْشَ اِِتِ  لَ اَ ه حَ مِ تَ قِ مَ  رِ ثِ إ،   يا ذوَِّ ن اليَ مِ  ًضٍ حرِ تَ ة  ِ نَ تاِ ت الفِ بَّ ّل   ن املسمِن 

ْحَ ْأتباعِ   منذم.  ذاٍَّ ة عن اجتِ حا َ تا   ن الاَّ ل القِ اَ ه 
ِا  "دا  شيح اإلسّلم ا ن تيِية رمحه الماه: ت َِ ظُ ْعَ  ت القموبُ دَ رَّ تفَ  عثِان  لَ تِ ا دُ فم

ْ َ العُ  ب،  ْسَ األِيارُ   َّ ْذَ  رت األشرارُ ذَ ْر ْعَ  زاا ن كان عاجِ ى ك الفتنة مَ عَ ،   عن اخلريِ  زَ جَ عنذا، 
 ا ِ النا  قا ْهو أحَ   ن أيب طالب  املؤمنن عميا  عوا أمريَ ه، فباًَ تَ إدامَ  بُّ ن كان حيِ مَ  ّلحِ ْالاَّ 
ْعارُ دَ رِّ فَ تاَ وب مُ مُ ي، لعن كاعت القُ قِ ن  َ ل مَ ْأفََّ  ذٍ ئِ ة حينَ اخلّلفَ  ِ  ق فِ تَّ فمم تاَ د ، دِّ وَ تاَ ة مُ نَ تاِ الفِ  ة، 
مل تاَ َِ مِ العَ  مل ًاَ م اجلِاعَ ظِ تَ نِ ة،  ِِ ن اخلميفَ عَّ َِ تَ ة،  ْعَ  ن كلِّ ة مِ مَّ األُ  يارُ ة ْ د ََّ ه مِ ما ًًر ل ك َِ ن اخلري 
ْالفِ دَ رِ الفُ  ْكان ما كان ة أدوامٌ نَ تاِ ة   ،"(2). 

                                           
ًْة م  شرحذا ِ ن أيب العز )ص 1)  (.420( العقيد  الطحا
ْى )2)  (. 305 - 25/043( جمِو  الفتا
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ْاجلِاعة ك اِِتِ نا السُّ  هب أهلِ ذِ ْمَ  ْالفِ ّل  الذي حاَ ة  ذا ائِ را ن جَ ت مِ عَ داَ ة ال  َْ نَ تاِ ل 
ب  ن الاا   : ورٍ مُ أُ ص ك خَّ مَ تاَ ة ًاَ حا َ اِْر
ًْعفُّ حا َ ل  ن الاَّ اَ فيِا حَ  ّلمِ عون عن العَ أهنم ميسِ ل: األمر األو    ثِ حِ ون عن البَ ة، 

ًْقولون؛  لِ ثِ عن مِ  وتُ عُ ة هو السُّ ّلمَ السَّ  ًقَ رِ طَ  ألنَّ  ؛فيه  يم ىم  مم خم حم ُّٱهذا، 

 .[10 :اِشر]  َّ خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن
 : جوهٍ ن ُْ ْذل  مِ  ،مذِ ئِ ساِْ ة ك مَ َّ ِْ املرِ  ة عن اآلثارِ اإلجا َ اني: األمر الث  

 م. ذُ تاَ هوا مسعَ وِّ شَ يُ م لِ هُ اه أعداؤُ دد افرتَ  بٌ ذِ نذا ما هو كَ هذه اآلثار مِ  أنَّ ل: األو  
ُْغياِّ قِ ْعُ  ًدَ هذه اآلثار منذا ما دد زِ  أنَّ اني: الث   ب، ذِ ه العَ مَ َِ ََّ  ،حيحالاَّ  هِ ذِ جِ عن َْ  رَ ص فيه 
 إليه.  تُ فَ تاَ مِ ِ ًاُ   ٌ فذو حمرَّ 
ْرُ هم فيه مَ  - يلمِ ْهو القَ  -ن هذه اآلثار مِ  حَّ ما صَ  أنَّ الث: الث   ْن ذِ ا جمتَ ألهنم إما  ؛ْنعذ د

ْن خمطِ ذِ ا جمتَ ْإما  ،بونايِ مُ   د فيه فمه أجران،ذِ ذاَّ الذي إن أصاب اجملتَ َّ اِجتِ وارِ ن مَ فذو مِ  ،ئوند
 معَ حَ إذا " دا : الماه  رسو َ  ِا ك اِدًث: أنَ لِ  ؛ورٌ  فُ أ مَ ْاخلطَ  ،دْاحِ  ْإن أِطأ فمه أجرٌ 

 .(1) "رٌ جِ ه أَ أِطأ فمَ مث د ذَ اجتاَ ْإذا حعم ففمه أجران،  أصابَ د مث ذَ تاَ فاجِ  ماِاكِ 
 ،سبة لألفراَِّ النِّ عوب  ِ ن الذُّ ومن مِ عاُ هم اخلطأ، فذم ليسوا مَ عمى أفراَِّ   وزُ  رٌ شَ أهنم  َ الرابع: 

 منذا:  ، ًدَ رات عدِ فِّ عَ نذم فمه مُ   مِ قَ لعن ما ًاَ ْ 
 ة. كِا جاءت  ه األَّلا   ،ة مذِا كاعتئَ يِّ و ة متحو السَّ ْالتَّ ، أن ًعون دد تاب منه - 1
ْالفَ وا ِ السَّ ن هلم مِ  أنَّ  - 2 دا   - إن صدر -، ر منذمدَ   ما صَ رَ فِ  ِ مَ  بُ وجِ ل ما ًُ َّائِ ق 
ة حبَ ن الاُّ هلم مِ ، [114 :هوَّ] َّمج حج مث هتمت خت حت جت ُّٱتعاىل: 
 . يا أ اجلزئِ ر اخلطَ ُِ  ِ ما ًاَ   اهللِ  سو ِ م  رَ  ذاَِّ ْاجلِ 

ِْ ًُ هِ ن غريِ ر مِ ك هلم اِسنات أكثَ َّاعَ أهنم تُ  - 3 ْدد ثاَ لِ َِّ ك الفَ  دٌ حَ م أَ ًذِ ساِْ م  ت بَ ، 
ْأنَّ القُ  أهنم ِريُ " : قو  رسو  الماه  ْن،   دٍ حُ أُ  لِ بَ ن جَ ل مِ ه أفََّ ق  ِ دَّ اَ م إذا تَ هِ دِ ن أحَ مِ  دَّ ُِ اال ر

                                           
ْاه البخااري ك صاحيحه ) (1) ْالسانة  (،8/157ر اِااكم إذا اجتذاد فأصااب أْ  أجار : ااب ،كتااب اِعتااام  العتااب 

  (.1716، ردم ) يان أجر اِاكم إذا اجتذد فأصاب أْ أِطأ : اب ،كتاب األدَّية  ك صحيحه، مسممْ  ،أِطأ
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ْأرضاهم.  (1) " مهُ ه غريُ ق  ِ دَّ اَ إذا تَ  باا هَ ذَ   رضي الماه عنذم 
ْاجلِاعَ نَّ السُّ  ر أهلِ ْسائِ  "دا  شيخ اإلسّلم ا ن تيِية رمحه الماه: ْأئِ ة  ْن قِ عتَ ًن ِ ًَ ة الدِّ َِّ ة  د

ِ القَ حا َ ن الاَّ مِ  دٍ حَ ة أَ َِ اِ عِ  ِ السا را َ ة ْ ِ غريهم نَ قِ ا ِ ة ْ عوب منذم، الذُّ  دو ُ هم ُْ  ل  وز عندَ  ؛ْ
ًْرفَ و َ التَّ ر هلم  ِ فِ  ِ ْالماه تعاىل ًاَ  ًْ فِ رَ   هلم ََّ ة  ن ذل  مِ   ريِ أْ  ِ  ةٍ يَ ماحِ  ر هلم حبسناتٍ جاهتم 
 .(2)" األسبابِ 

 :ة  حابَ بين الص   ثَ دَ ما حَ  غاللُ ت  اس   ين  الد   البدع وأعداء   ك أهل  سال  ن مَ م  
ْاِدتِ تِ ن اِِمِ  ةِ نَ تاِ الفِ  تَ دِ َْ  ةِ حا َ  ن الاَّ   َ دَ ما َْ  الماهِ  أعداءُ  ْدد اختذَ  هبم  ةِ يعَ مودِ لِ  باا بَ سَ  تا ِ ّل  

ْدد جرى عمى هذا املخطَّ ذِ تِ رامَ ن كَ مِ  لِ يِ ْالناَّ  ًن الذًن ًعرفون مبا رِ املعاصِ  ابِ تا  عض العُ  يثِ اخلبِ  طِ م، 
َيطِّ ًَُاوِّ ون  عََّ   الماهِ  سو ِ رَ   ن أصحابِ  ِاا عَ ذم حَ سَ عموا أعفُ فون فجَ عرَ ِ ًُ  ذم ئون  عََّ ذم 
ْتَ ْاتِّ  ،  ل  اجلذلِ يلٍ لِ ّل ََّ  ِ  ْاِادِ ما ًقوله امل رِ  ًدِ رَِّ با  اهلوى  ْن مِ ضون  ْأذعاهبِ ن املستشردِ د  من 

ْسمَ م اجمليدَ ذِ تِ مَّ أُ  ًخِ تارِ  ِ  ةٌ مَ حِ م ضَ ذُ تاُ قافاَ ة املسمِن ممن ثَ ئَ عوا  عض عاشِ عَّ حىت شَ  اي م الاا ذِ فِ  ، 
ْنِ  الذًن هم ِريُ  ْا  ِ فُ ناِ ياَ ، لِ القر ْإلقاءِ َِ مِ كَ   ًقِ رِ فِ ْتاَ  عن ك اإلسّلمِ طَّ ال إىل الالتا ذ  ضِ  ِ الباُ  ة املسمِن، 

ِِ  وبِ مُ ك داُ  ِا هلا  َ ة ألَّْ مَّ ر هذه األُ آ ْالعَ الاا  كِ مَ السَّ  ِ  داءِ ن اِدتِ مِ  د  خم حم ُّٱتعاىل:  هِ  قولِ  لِ َِ اي 

 :اِشر]  َّ خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم
10]. 

 :األسئ َلة
ْما الذي  ب اعتِ  حا ة: ما املراَّ  الاَّ 1  ا دِ م مستِ قاَّه فيذِ ؟   ؟  لذل ِا
 ة.يَّ مِ ب األفََّ م حسَ ذُ يباَ رتِ ؟ اذكر تَ  حا ةل الاَّ ن أفََّ مَ : 2 
 ؟ ةحا َ ت ك عذد الاَّ عَ داَ  ال  َْ َك : ما سبب الفِ 3 

                                           
 يبِّ دااو  النَّاا : اااب ،كتاااب فَّااائل الاااحا ة  (،4/191صااحيحخ ) الااذي أِرجااه البخاااري ك فااق عميااه( ك اِاادًث املتَّ 1)

ة رضاي حا َ الاَّا با حتارمي َسا : ااب ،كتااب فَّاائل الااحا ة  ك مساممْ  ،لو كنت متخاذاا ِمايّلا  صمى اهلل عميه ْسمَّم
  (.2541، ْ 2540، ردم )اهلل عنذم

ْى 2)  .(35/69)( اعظر: جمِو  الفتا
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ااا ده أهااالُ : ماااا الاااذي ًعتِقااا4  ْا الفِ الاااذًن عاَ  ةِ حا َ ة ك الاَّااانَّ السُّ ْادتَ نَاااتاِ صااار ْماااا تماااوا فيذااااة   ،
 ؟ هم عن ذل ذارُ اعتِ 
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  سالخام   لُ ص  الفَ 
 ى دَ الهُ  ة  م  وأئ   ة  حابَ الص   ب  عن سَ  يُ ه  الن   

 ة: حابَ الص   ب  هي عن سَ الن  
ْاجلِاعَ نَّ أهل السُّ  صو ِ ن أُ مِ  ْألسِ ة دُ ّلمَ ة سَ ة  كِا   الماه  رسو ِ  م ألصحابِ ذِ تِ نَ موهبم 
  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم ُّٱعاىل:  ذل  ك دوله ت ذم الماهُ فَ ْصَ 

وا ِ تسبُّ " ه:ك دولِ  ة لرسو  الماه ْطاعَ ، [10 :اِشر] َّ خي حي جي يه ىه مه جه
ِْ هِ دِ أحَ  دَّ غ مُ مَ ما  اَ  باا هَ ذَ  دٍ حُ أُ  لِ بَ ل جَ ثِ م مِ كُ دُ أحَ  قَ ه لو أعفَ دِ ي  يَ أصحايب، فوالذي عفسِ  م 

 .(1)" هيفَ اِ عَ 
قَ ْن مِ ءُ ًْتبَّ  ْاخلواِر ََّ افِ ة الرا ن طًر ًْاُ ون الاَّ بُّ ج الذًن ًسُ ة  وهنم َُّ  ِ بِ حا ة رضي الماه عنذم 
ًُْ ذُ مَ َّائِ دْن فَ ْ حَ  ن أكثاَ عفِّ م   م. هُ رَ ْر

ْالسنة من فَّائمذمقبَ ة ًَ نَّ ْأهل السُّ  ْن   مون ما جاء ك العتاب  ًْعتقدْن أهنم ِري القر
مث الذًن  ،وهنممُ مث الذًن ًاَ  ،م درينِريكُ ":ك حدًث عِران  ن حان  كِا دا  النيب 

 . (2)اِدًث " ةّلثَ  أْ ثَ ِن رعاَ دَ  ه عد  يبُّ ر النَّ كَ ي أذَ دا  عِران: ِ أَّرِ  "، ًموهنم
حا ة ن الاَّ ص امرأا مِ ًنتقِ  لَ جُ الرَّ  إذا رأًتا  ":- اإلمام مسمم ْهو أجلا شيوخ -دا  أ و زرعة 

ْذل  أنَّ ًقٌ عدِ ه زِ م أعَّ فاعمَ  ْما أََّّ ق  ه حَ  ِ  ْما جاءَ  ،حق   سو َ ْالرَّ  ،حق   القرآنَ  ،  ه ى إلينا ذل  كمَّ ، 
َِ  ،ةَ حا َ  الاَّ إِا  ْاِعم عميه  قُ يَ لِ ه أَ  ِ  فيعون اجلرحُ  ،ةنَّ ْالسُّ  تابَ العِ  ذم إمنا أراَّ إ طا َ حَ رَّ ن جَ ف
 . "قُّ حَ ْأَ  مُ وَ داِ أَ  ّل ِ ْالََّّ  ةِ دَ عدَ الزَّ  ِ 

ا حِ تَ سِ مُ  ةِ حا َ ن الاَّ مِ  أحداا  بَّ ن سَ مَ  "مة ا ن محدان ك هناًة املبتدئن:دا  العّلا  ْإن مل فَ كَ   ّلا ر، 
ْمِ - قاا طمَ ر مُ فُ عِ ْعنه ًَ  - قَ سَ فَ  لا حِ تَ سِ ًَ  ْدا  (3)" رَ فَ م كَ هُ رَ فَّ م أْ كَ ذِ ًنِ ك َِّ  نَ عَ م أْ طَ ذُ قَ سَّ ن فَ ،   ،

                                           
 ختر ه. م تقدَّ ْدد  ،( اِدًث متفق عميه1)
ْاه البخااااااري ك صاااااحيحه )( 2) ااااا  (،3/151ر ، ردااااام دشاااااذِ ماااااى شاااااذاَّ  جاااااور إذا أُ ِ ًشاااااذد ع : ااااااب ،ذاَّاتكتااااااب الشَّ

 (.2535، ردم )حا ة مث الذًن ًموهنمل الاَّ َّائِ فَ  : اب ،كتاب فَّائل الاحا ة  ك صحيحه، مسممْ ، (2561)
 (. 389 - 388 /2( شرح عقيد  الفاًرين )3)



83 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱرضي اهلل عنذم:  ةِ حا َ الاَّ  نِ أِ تعاىل ك شَ 

 ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه ين ىن من

  يت ىت نت متزت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 .[29 :الفتح]ٱٱٱَّ ىف يث ىث نث مث زث رث
ة رضي اهلل حا َ الاَّ  َّونَ  ِ بِ الذًن ًاُ  عفريِ اآلًة عمى تَ  اإلمام مال  رمحه اهلل هبذه ْدد استد َّ 
ْمَ عنذم دا : ألهنم ًُ  ْافاَ  رٌ فذو كافِ  ةُ حا َ ه الاَّ ن غا َ  يظوهنم،  عمى  ِاءِ مَ ن العُ ه مِ ه غريُ قَ هلذه اآلًة، ْ

 .(1) ذل 

 : ة  م  هذه األُ  ماء  لَ ن عُ ى م  دَ ة الهُ م  أئ   ب  هي عن سَ الن  
ْالعَ يمَ َِّ ة ك الفَ حا َ ي الاَّ ًمِ  ْاملنزِ رامَ ة  ْأتباعِ عِ ن التا ِ ة اهلدى مِ َِّ ة أئِ لَ ة  ْنِ ن القُ م مِ ذِ ن  ة مَ املفََّّ  ر
 يل ىل مل خل ُّٱكِا دا  تعاىل:     حسانٍ  ةَ حا َ الاَّ   َ بِ ن تَ هم ممَّ ن جاء  عدَ ْمَ 

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم

، فقد دىا هُ  ألهنم أعّلمُ  ؛مذُ باُّ ْسَ  مذُ اُ قُّ ناَ فّل  وز تاَ ، [100 :التو ة]ٱ َّيي ىي مي  خيحي جي
 نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱدا  تعاىل: 

 .[115 :النساء]ٱٱٱَّ مت  زت رتيب ىب
ًْة:دا  شارح الطَّ  ، كِا نَ نِ املؤمِ  واِ ُ مُ  :هسولِ ْرَ  الماهِ  واِ ِ  عد مُ  مٍ سمِ مُ  ب عمى كلِّ جِ يَ فاَ " حا

هبم ك  ىدذتَ ًُ  جومِ ة النُّ لَ مبنزِ  ذم الماهُ ياء، الذًن جعمَ ة األعبِ ثَ رَ الذًن هم َْ  اوصاا ُِ  ه القرآنُ  ِ  قَ طَ عَ 
ْدد أج حرِ ْالبَ  رِّ الباَ  ِاتِ مَ  ُ  َِّ ذِ تِ داًَ املسمِون عمى هِ  ،   .مذِ راًتِ م 

ْاملنَّ  لُ َِّ هلم الفَ  ْإًَّاحِ   سو ُ ه الرَّ  ِ  لَ رسِ ما أُ  يغِ بمِ ْتَ  قِ بِ السَّ  ِ  ةُ عمينا،  ى نه َيفَ ما كان مِ  إلينا، 
ْأرضاهُ  اهللُ  يَ ضِ نا، فرَ يِ مَ عَ   جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ،معنذم 

 .[10 :اِشر] َّ خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن
  ُِ ْاحمليُ تِ مَّ ك أُ  سو ِ مفاء الرَّ ف هنم  هبم ه دامُ ْ ِ  العتابُ  م دامَ ذِ فبِ  ،هتِ نَّ ن سُ مِ  ِا ماتَ ون لِ ه،  وا، 

                                           
ْالزعددااة ِ اان حجاار اهليثِااي ( اعظاار: كتاااب ا1) ْالَّااّل   سااة طبعااة مؤسَّ  (،2/607)لاااواعق احملردااة عمااى أهاال الاارفض 

 سالة.ذِ الر 
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ْكُ طَ ه عَ ْ ِ  تابُ العِ  قَ طَ عَ  د جِ ْلعن إذا ْا  ، سو ِ الرَّ  با ِ اتِّ  جوبِ عمى ُْ  يناا قِ ًَ  فاداا تِّ قون اِ فِ تَّ م مُ ذُ مُّ قوا، 
 .  "رٍ ذِ ن عُ ه مِ كِ ِر له ك تاَ  دَّ ه فّل  ُ خبّلفِ  يحٌ حِ صَ  ًثٌ دِ دد جاء حَ   ٌ وِ منذم داَ  دٍ واحِ لِ 

 : أصناف   ةُ الثَ ثَ  ماع األعذار  وج  
 ه. دالَ   يبَّ النا  ه أنَّ قاَِّ م اعتِ دَ عَ أحدها: 
 ة  ذل  القو . تم  املسألَ  أراََّ ما ه ه أعَّ قاَُّ تِ اعالثاني: 

  .(1) نسوخٌ مَ  اِعمَ  ه أنَّ قاَُّ اعتِ الثالث: 
ة، عَ دِ املبتَ  ةِ ًقَ رِ ن طَ م هو مِ ذِ ن  عَِّ مِ  يِّ ذاَِّ اخلطأ اِجتِ  دو ِ ُْ  بِ بَ سَ  ِ  العمِاءِ  رِ دِ ن دَ مِ  ْاِطَّ 

ألجل فَ ِِ  ن املسمِ   ِ داَْ العَ  إلًقا ِ  مِ اإلسّل ًنِ ك َِّ  ي ِ شعِ متَّ لِ  ألمَّةا أعداءِ  طاتِ ن خمطَّ ْمِ   لِ اِ ن، 
ْ َ فِ مَ عن سَ  ةِ مَّ األُ  كِ مَ َِ  ه لذل  بِ تَ نِ ياَ مِ   اآلن، فاَ ِاء كِا هو الوادِ مَ ْالعُ  بابِ ة  ن الشَّ دَ رِ الفُ  ثا ذا، 

ْن ك َِّ هِّ زَ ًْاُ  يِّ اإلسّلمِ  هِ قِ الفِ  رِ دِ ن دَ ْمِ  قذاءِ الفُ  رِ دِ ن دَ ون مِ ن الذًن حيطُّ املبتدئِ  ةِ بَ مَ  عض الطَّ  ه تِ راسَ د
ْلِ ذِ قِ فِ ْا  ِ زُّ تاَ عِ فمياَ ، وابٍ ْصَ  قل ن حَ فا  مبا فيه مِ ْاِعتِ  ِْ ًاَ هُ مِاءَ وا عُ مُ حرتَِ يَ ذم  عاًات الدِّ عوا  ِ دِ خَ نِ م، 
ْامل ِ مَ مِّ املََّ   ق. املوفِّ  ْاهللُ  ،ةِ ضَ رِ ة 

 :األسئ َلة
 ؟ دِ حا ة م  اِستِ الاَّ  بَّ ن سَ م مَ عِ : ما حُ 1 
ِا لِ ة مُ هذه األمَّ  ن عمِاءِ ة اهلدى مِ َِّ أئِ  بِّ م سَ عِ ا حُ : م2   ؟ ِا تقو ستد
 3 َِ   ؟ ةيَّ ذِ قِ ل الفِ ك  عض املسائِ  طأ  عض العمِاءِ : ما اجلواب عن 

                                           
ًْة  تخًرج األلباين 1)   تار . (491 ص)( اعظر: شرح الطحا
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 عاب  الباب الر  

 ( مل  س  المُ  ر  ي  م وغَ سل  م مع المُ سل  المُ  لُ عامُ تَ  ) راءُ والبَ  الءُ الوَ 

 ة:مَ د  قَ مُ 
َِ حتارِ  ااة  اان األفااراَّ املنتَ ّلدَاالعَ  يااقِ ثِ وِ مااى تاَ عااات عص اجملت ْرَ ِِ  بِ قااارُ ن التَّ ِماا جَ شااائِ وَ م  ِ ِذااطِ  ِ ن هلاا 
ْرمباااا عَاااااملشااارتكَ  ْاِقاااوقِ  كِ آلُ ْالتَّااا  مِ َِّااال هَ قا ِاااهاااا ك مُ أفراَِّ  قاااوقِ ك حُ  وِّ مُااامنذاااا إىل ال ُ  ريٌ ثِاااكَ    َ زَ ة، 
َِ  قوقِ حُ  ْال اًَ رِ اآل جمتَ إِواعِ  م جتاهَ ب عمى املسمِ ما  ِ يان ة هذا املوضو :  َ سَ ار ن َِّ مِ  ةُ ًن،  ه عِ َِ ه 
ْما  ِ تِ مَّ ْأُ   ن.ِِ املسمِ  غريِ  ب عميه جتاهَ ه، 

 :راء  والبَ  الء  الوَ  يفُ ر  ع  ت َ  -1
ْاىل فُ ادَ مَ  :ة َ ِء ك المُّ الوَ  ْعاصَ بَّ حَ ّلعاا مبعىن أَ ر  ْداَ رَ ه   نه.مِ  بَ رُ ه 
ْمُ هتِ ََّّ ن املسمِن مبوَ مِ  بُ رِ ر : القُ الشَّ  ْك  م.هتِ اصرَ نم 
 ه.تُ داَ فارَ ْمُ  يءِ ن الشَّ مِ  دُ باعُ منذا: التَّ  ،عانٍ ق عمى مَ طمَ  ة: ًُ اء ك المُّ ْالبا 

ْاجِ رِ فِ ن العُ د مِ باعُ ر : التَّ ْك الشَّ  ْأعِاهلم الباطِ هِ دِ قائِ ه ك عَ مِ هِ شاهبة أَ مُ  نابُ تِ ،  َْعامَ م   مُ دَ ة، 
 .نَ ِِ هتم عمى املسمِ رَ ناصَ مُ 

 :في اإلسالم   راء  بَ وال الء  الوَ  ةُ كانَ مَ  -2
ْتاَ وال أهمَاايااد أن تُاوحِ التَّ  مِ وازِ ن لَااِما إنَّ   جض مص ُّٱى اإلسااّلم، دااا  اهلل تعاااىل: ن عااََّ أ ممَّاارَّ بَاااتَ ه 

 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض

 .[56 - 55 :املائد ]ٱٱٱَّ مل خل حل جل مك لك

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱْداااااااااااا  تعااااااااااااىل: 

 .[1 :املِتحنة] َّ جه ين ىن

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱْدااااااااااااااااا  تعاااااااااااااااااىل: 
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 .[22 :اجملاَّلة]ٱٱَّ جي يه ىه مه  جه ين ىن

َِ ظِ عَ  ةا عاعَ ة مَ نَّ ك السُّ  اءِ ْالبَ  ِءِ موَ لِ  كِا أنَّ  ْثَ ة فذِا مِ ي مياان، كِاا ك اِادًث رى اإلق ُعان أ
ْثَااا:" رضاااي اهلل عنذِاااا داااا : داااا  رساااو  اهلل  عااان ا ااان عباااا   ك اهللِ  اِااابُّ  رى اإلمياااانِ ُعااا قُ أ

  .(1) ك اهلل "ضُ  ِ ْالباُ 
ن ْ يااان مااا ك ذلاا  ِماا ،مذِ ن أعاادائِ   ِماااءَ ْالاابَ  نَ نِ املااؤمِ  واِ ِ جااوب ُمااة ُْ لَّاان هااذه األَِّ  ِماافتباانَّ 
 .ريِ ثِ العَ  اخلريِ 

 :ينَ ن  ؤم  المُ  واالة  مُ  وازم  ن لَ م   -3

 ة:ي  ة اإلسالم  و  األخُ  -أ
امِ ظِ م ِ ًَ م أِاو املسامِ املسمِ :" ْدا  ، [10 :اِجرات]ٱٱَّ جس مخ جخ ُّٱدا  تعاىل:  ه ُِ

ِْ حيقِ لُ ِْ َيذُ  ُِ  قَّ ى حَ رعَ أن ًَ  مٍ سمِ مُ  ب عمى كلِّ جِ فيَ  .(2) "هُ رُ ه  ْمِ  ِ وَّ األ   هذه األِوَّ  يقِ ن حتقِ ، 
ُْحا ِ دَّ ْالشِّا ِاااءِ ْالرَّ  رِ ِساْالعُ  رِ ِسااليُ  حااا ِ ن ك ِِ داو  ما  املسامِ الوُ  ْالتاَّ  اخلااريِ  با ،    عمااى رُّ َعاهلام، 

ْاِهتِ   م.هتِ رَ اِ ك عُ  دِ ْاجلذِ   ِ سِ الوُ   ِ ذِ ْ َ  ،مَّاًاهُ قَ  ِ  ِامِ أحواهلم، 
ْتَااواَِّّ ك تَاا نَ نِ ل املااؤمِ ثَاامَ :" دااا  رسااو  اهلل  ْتَ ذِ رامحُِ هم  ى عَ تَ إذا اِشاا دِ اجلَساا لُ ثَاام مَ ذِ فُ عاااطُ م 

َِّ ذَ السَّ  ِ  دِ اجلسَ  رُ ى له سائِ داعَ تَ  وٌ َِّ منه عُ  ْاِ ْدا  (3)ى "ر   ،":  ِن لِ املؤم ُِ  دُّ شُ يان ًَ نِ ن كالباُ ؤمِ م
 .(4)   ن أصا عه "بَّ ْشَ  ،َّاا عِ ه  اَ  عَُّ 

                                           
ْاه ا ن أيب شيبة ك ماانفه )( 1) ْالطيالساي ك ماانفه )34338(، ردام )7/80ر (، ْصاحَّحه األلبااين ك 1/107(، 

 (.998ة  ردم )الاحيح
ِْذلاه ( 2) ْالااامة،  ااب: حتارمي  مام املساِمم  ار ، كتااب الاِبا  ْاه مسامم ك صاحيحه ِمان حادًث أيب هًر جزء ِمن جدًث ر

 (. 2564ْاحتقاره، ردم )

ْالبذاااائم،  اااردم )( 3) ْاه البخااااري ك صاااحيحه، كتااااب األَّب،  ااااب: رمحاااة النااااا   ْمسااامم  ك كتااااب الاااب 6011ر  ،)

َْتعاُضُدهم،  ردم )ْالاَِّمة،  اب َْتعاطُُفذم  ْالمَّفُظ له.2586: َتراُحم املؤِمنن   ،) 

ْال ااااب،  ااااب: عاااار املظماااوم، ردااام )( 4) ْاه البخااااري ك صاااحيحه، كتااااب املظاااامل  ْمسااامم ك كتااااب الاااب 2446ر  ،)
== 
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ْعاَ ْهاااي مُ  :ةُ رَ ناَص   المُ  -ب  مم ُّٱداااا  تعااااىل:  ،ةطاعَ ب اِساااتِ َساااحَ  ْاملاااا ِ  سِ فِ الناَّ م  ِاااذُ تاُ عاااا

ْداااااااا  الرساااااااو  ، [72 :األعفاااااااا ] َّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 ": ُت ًِاأَ فرَ ومااا، أظمُ ه إن كاان مَ رُ أعُاا ،اهللِ  ًاا رساو َ  لٌ ُجافقاا  رَ ومااا، مُ ظِ ِاا أْ مَ ر أِاك  الِ اعا

ا(1)ره "ِااذلا  عَ  فا نَّ  مِ ِمان الظُّ ه ِماُعاه أْ متناَ ه، داا : حتجازُ رُ اُ عِ ِاا كيك أَ إذا كان  الِ  ِِ ه تِ رَ ن عِاا، ف
ِِ  لِ ن الباطِ ه مِ عَ أن ميناَ  َِ نه  ِ يه مِ حي  .قِ فِ ْالرَّ  ةِ اِع
 مك لك ُّٱ، لقوله تعااىل: ر  كَ ن  عن المُ  هيُ والن   عروف  المَ ب   رُ م  ة واألَ حَ ناصَ المُ  -ج

ًن الااااااااااااادِّ :"ْدولاااااااااااااه ، [71 :التو اااااااااااااة] َّ  زن رن مم ام يل ىلمل يك  ىك
 .(2) م "ذِ تِ ْعامَّ  نَ ِِ املسمِ  ةِ َِّ ألئِ  هِ سولِ رَ ْلِ  هِ عتا ِ ْلِ  ؟ دا : هللِ  نَِ يحة داهلا ثّلثاا، دمنا: لِ اِ النَّ 

ْأُ ِِ املساامِ   َ دَ ِحااِْ  إنَّ  :ر  م   األَ  ة  ال  وُ ة ل   اَع  والط   عُ م  الس    -د ياااهتم، أسااا  ك حَ  بٌ مَااطِ م مَ ذِ تِ مَّاان 
ْالطا السَّ   ِ ه إِا يمُ ن حتاِ ْهذا ما ِ ميعِ  ْالمِ   األَ ِا وُ اعة لِ ِ   ْلاذا فا نَّ زام اجلِاَعاتِار،    ِ ِا ة ُْ طاَعا ة، 

  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱداااا  تعااااىل:  ،ننِ واِ  املاااؤمِ ُمااا َّاااياتِ قتَ ن مُ األمااار ِمااا

 .[59 :النساء]ٱٱٱَّ هن من خن حن جن مم خم حم جمهل مل

امِ ِاا  كَ اجتِ  نِ أِ شَ  مِ ظَ ة عمى عِ نَّ ْالسُّ  تابِ العِ  ت عاوصُ ْدد َّلَّ  ْمِ ْلُا هتمدَ ِحاِْ ِن َْ ة املسامِ َِ  ز
ْحَ ذِ تِ جاعَ  ْجِ  قِ رُّ فَ ن التاَّ ت مِ رَ ذَّ م،  ْإماامِ ِِ املسامِ  ةِ عان جاَعا هنات عان اخلار  ُّٱم، داا  تعااىل: ذِ ن 

ْعن عباَّ   ن الااا[103 :عِران آ ] َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ عاعاا ََّ داا :"  امت ، 
اا ،ناااهعِ فباًاَ   يبُّ النَّاا َِ ْمَ طِ َشاانِ ة ك مَ اَعااْالطا   ِ ِِ نااا عمااى السَّااعَ عمينااا أن  اًاَ  ذَ فقااا  فيِااا أ نااا، هِ رَ عِ نا 
ًُْ رِ سِ ْعُ  ْأن ِ عُ يِ مَ عَ   ٍ رَ ثاَ ْأَ عا، رِ سِ عا  فياه  ن اهللِ واحااا عنادكم ِماراا  َ ِفاا كُ ِْ رَ  أن تَااه إِا أهمَا رَ ِمااألَ   َ نااِز نا، 
ئاا يِ َشااا هِ ن أماااريِ ى ِمااان رأَماااداااا :"   يبِّ ْعااان ا ااان عباااا  رضاااي اهلل عنذِاااا عااان النَّااا .(3)  "هاااانٌ رِ  اُ 

                                           
== 

 (.2785ْالاامة،  اب: تراجم املؤمنن،  ردم )

ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب اإلكراه،  اب( 1)  (.1952: مين الرَُّجِل ِلااِحِبه أعَّه أِوه، ردم )ر

ًن النَّايحة،  ردم )( 2) ْاه مسمم ك صحيحه، كتاب اإلميان،  اب:  يان أنَّ الدِّ  (.55ر

ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب األحعام،  اب: كيك ًباً  اإلمام النا ، ردم )( 3) ْمسمم، كتاب اإلمار ، 7199ر  ،)
== 
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 .(1)" ةيَّ مِ ة جاهِ يتَ ِِ فَ  اا فِاتَ بِ شِ  ةَ اجلِاعَ  قَ ن فارَ ه مَ  عميه، ف عَّ ِب اِ يَ مِ ه فاَ هُ رَ عِ ًَ 

 :داراة  والمُ  ة  نَ داهَ بين المُ  قُ ر  الفَ  -4
عان  يَ ذِ ْالناَّ  املعْر ِ  ِ  رَ األمَ  نُ املداهِ  كُ رُ تاِ ، حيث ًاَ ةِ حَ املناصَ  كِ رِ م  تاَ  ةُ عَ املااعاَ ة هي: نَ داهَ ُِ اال
 .يل سِ فِ عاَ  وىا أْ هَ  يل وِ يَ عاِ َُّ  ضٍ رَ  َ عن ذل  لِ  اضى تَ ًْاَ ، رِ عَ املنَ 

 حج مث ُّٱتعاااىل: حيااث دااا   ةِ نَاان املداهَ كون منااه ِمااه املشااِر بَاامَ ا طَ ممااا ه سااولَ رَ  ر اهللُ ْدااد حااذَّ 

 .[9 :القمم] َّجح مج

ااادَ َساااهباااا املفِ  أُ رَ الااا  تُااادِ  ةُ نَااا: هاااي املّلًاَ دارا ُ ُِ االااا ْالشَّ ِ المَّااا  ِ وِ القَ ًْعاااون ذلااا   ِااا ،رُّ    ْتَاااانِّ  كِ رِ ، 
ْاإلعراضِ ةِ ظَ مِ ال ِ  ِِ  رِّ الشَّا بِ عان صااحِ  ،  ِِ هُ رُّ َشا ياكَ إذا  ا هاو   ممااأكاَب  رل َشا ااو ِ ن حُ ِما ياكَ ، أْ 
 ه.تُ داًاَ ى هِ جَ رِ كان ممن تاُ ، أْ   ٍ رتَِ قِ مُ 

 :راء  والبَ  الء  ن الوَ م   جٌ ماذ  نَ  -5
ره َكااْالااذي ذَ  ًرن ن إِااواهنم املذاااجِ ِماا  األعاااارِ  كُ دِااوِ : مَ ك اهللِ  ج املااواِ ِ ن مناااذِ ِماا -أ
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱه تعاااىل: لِااوِ قَ  ِ  اهللُ 

   خن حن جن مم خم حم جم  هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق

 .[9 :اِشر]َّ

ن املذاااجًرن، ِماا ريٍ كثِاا  لَ ِباام داَ ذُ ناِ ِماا ريٌ ثِاان كَ ْآَماا  ِ رَ اهلِجاا وا َّارَ عنُ َساا :أي ﴾ مض خض حض ﴿
َْشااااذِ مِ رَ ن َكااااِماااا :أي ﴾ جف مغ جغ مع ﴿ م األعاااااارُ ُْهاااا  ًنَ رِ ون املذاااااجِ م حيبَّااااذِ ِسااااأعفُ   ِ رَ م 
ْن حِ ِ ِ اا :أي ﴾ حك جك  مق حق مف خف حف ﴿أمواهلم واسااوهنم  ِااًُْ  اا إلِااواهنم ِقاادد

 ًجَ احملاااِْ  ونَ مُ دِّ َقااًاُ  :أي ﴾ مل خل حل جل مك لك خك ﴿ه: مِ َِّاان فَ ِماا م اهللُ تاااهُ عمااى مااا آ

                                           
== 

ْجوب طاعة األم ْالمَّفظ له.4768راء، ردم ) اب:   ،) 

ْالطاعة، ردام )( 1) ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب األحعام،  اب: السِ   ْمسامم ، كتااب اإلماار ،  ااب: 7143ر  ،)

ْالمَّفُظ له.1849ُْجوب ُمّلَزمة جاَعة املسمِن، ردم )  ،) 
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ْلو كاعوا هم حمتاجِ ذِ سِ عمى أعفُ   م.ذِ سِ فُ عاِ أَ  ةِ حاجَ   ِ فِ إِواهنم عمى ََّ  ةٍ حاجَ   َ فِ مون ََّ دِّ قَ ن، فياُ م 
ْرََّ اء: البَ  جِ ن مناذِ مِ  -ب ُْهاْآ الاذًن دااتموا املسامِنَ  قِّ َحاسور  املِتحناة ك ك ما  م كِاا ذ

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱك دولاااااااااااااه تعااااااااااااااىل: 

ْا عمااى  ، أماااا َماان مل[9 :املِتحناة] َّ ىي ني  مي زي ري ٰىين مل ًُظاااِهر ِِن  سااِم
ُ
ًُقاااتِموا امل

ْاإلدسااطِ هِ رِّ عن  ِا هَ نِ مل ًاَ  اهللَ  م ف نَّ ذِ إِراجِ   ىب نب مب زب رب يئ ُّٱم كِاا داا  سابحاعه: إلايذِ  م 

 .[8 :املِتحنة] َّ ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب

 :ينَ م  سل  المُ  ر  ي  غَ ة ب  عانَ االست   -6
ُِ لِ   وزُ  -أ   عانَ ه، فقاد اساتَ  ِا قَ ثِاه إذا َْ ياتِاحَ  مورِ أُ  م ك  عضِ املسمِ    ريِ  نَ عِ ستَ ًَ  م أنسمِ م

مل ًعان مُ  طِقاًِ رَ اهلل  ان أُ   عبد ْأ و  عر  ِاا اساتعان ، ك ِ اهلجارَ  رِ فَ ِا ك َساهلَّ ِاا ليادَ سامِ الادؤل 
  ِْجعاال هلاام َشاا خلاابِِ َب ِيااَِ  ة أرضِ راَعاان ك زِ ِِ املساامِ    ااري ْ ِ مااا َياارُ  رَ طِ هتم  ااذل ،   ناااءا ج منذااا، 

ْن مِ فِ تَ سِ ِون ًَ عمى ذل  ِ ًزا  املسمِ  ِِ يد   ِ جاارَ ْالتِّ   ِ مَاْالفَ  ْاِساابِ  بِّ م ك الطِّاهِ بات غريِ ن 
 ذل . شْغري 

ِِ  أمارِ  لاولِّ   وزُ  -ب ْكاان  ِ  قَ ثِااملسامِن إذا َْ  ة   اريِ عاعَ تِ ن اِسااملسام ة ن حاَجاِِ املسامِ هبام 
ْدد ذَ لِ  ؛ ةِ عناد اِاَجا  ٌ زَ ك اجلذاَّ جاائِ  املأمونِ  كِ املشرِ ة  ِ عاعَ اِستِ  م رمحه اهلل أنَّ يِّ ر ا ن القَ كَ ذل ، 

ُِ ساامِ مُ ة كااان يَاابِ ًِ ك اِدَ   يبِّ النَّاا ِنَ َعاا ألنَّ  اازاَعاام  اان  ًْاارى الشَّ ااة،  ِا  الوهاااب أنَّ  ن عباادد  اايخ حم
 يا ة اخلزاعِ اَّ قَ وماا لِ مُ ذِ ًن ليس مَ الدِّ  مورِ أُ  املسمِن ك  عضِ    ريِ  فا َ اِعتِ 

(1). 
تعااىل هناى عان ذلا   اهللَ  ألنَّ  ة عمى املسمِن؛عامَّ  ةا طَ مِ م سُ املسمِ  ل ل ريِ أن  عَ  ِ  وزُ  -ج
 مت زت  رت يب ُّٱْدولاه: ، [141 :النساء] َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ قوله: 

 .[118 :آ  عِران]ٱٱَّ ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت

                                           
ْاعظاار: زاَّ املعاااَّ ِ اان القاايم 7ممحااق مااانفات الشاايخ حمِااد  اان عباادالوهاب،  عااض فوائااد صاامح اِدًبيااة )ص ( 1)  ،)

(3/301.) 
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 :ينَ م  سل  المُ  ل مع غير  عامُ الت   -7
 :أعوا ٍ  ةِ ّلثَ م عمى ثَ ذُ عَ ل مَ عامُ ن حيث التَّ ْهم مِ 

ْن عمااااى إداااارارِ املعاَهاااا ل:وع األو  الن      ْإدااااامَ ذِ ًاااانِ م عمااااى َِّ هِ د حتاااات  ّلَِّ م ك  ِااااذِ تِ م  املساااامِن 
ء ِ اااذِ تِ اًَ مِحااا ْهاااِؤ ْأماااواهلم أْ ذِ ماااائِ م ك َِّ عمااايذِ  داءُ فاااّل  اااوز اِعتِااا ،دِ ِذاااهلااام  العَ  فااااءُ ب الوَ م،  م 
داا مل عاَهاامُ  لَ تَاان داَ َماا:" ، لقولااه يل عِ رِ َشاا هٍ ِجااوَ   ِ نذااا إِا مِ  شاايءٌ  ِ حياالُّ  ةٌ ومَ عُاااألهنااا مَ  م؛ذِ قااودِ حُ 
ه أْ تِاطادَ  قَ وِ فَاا هُ َفامَّ ه أْ كَ قَّاه حَ َااقَ عاهاداا أْ اعتاَ م مُ مَان  َ أِ مَ :" ْدوله ، (1)ة "ة اجلنَّ حَ رائِ  حِ رًَ اَ 
 َِ  .(2)ة "يامَ القِ  مَ وِ ًاَ  هُ يجُ جِ أعا حَ نه فَ مِ  سٍ فِ عاَ  يبِ طِ  ريِ  َ ئاا  ِ يِ نه شَ مِ  ذَ أ

ْن عمااى َكاا: املعاَهااانيوع الث   الن    ْاملِسااتااا ِ القِ  كِّ د  فراءِ ُساا، كَ مااانٌ ْهاام الااذًن هلاام أَ  :نونأمَ تَ ، 
ْالرُّ َِ املسمِ  غريِ   ِ َْ الدُّ  ْاملندُ سُ ة،  ْمَ ْ ِ ل  ء حيتاَ  ،اإلسّلمِ  ةِ فَ عرِ َِ أْ لِ   ٍ جارَ تِ لِ  مَ دِ ن دَ ن،  ون ك ُمارَ فذاِؤ
ْحُ ذمااااااائِ َِّ  ْأمااااااواهلم    جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱلقولااااااه تعاااااااىل:  ،مذِ ودِ ُقاااااام 

 .[6 :التو ة] َّحف جف مغ جغ مع

 .(3)" َّرُ الباُ  سُ بِ حِ ِْ أَ  دِ ذِ العَ  ِ  -ضعِاقُ أَ  :أي – يسُ ِِ إين ِ أَ :" ْلقوله 
ْاملعِ  ِ احملارِ  لث:اوع الث  الن   ْنتَ ون  ء دد أَ  ،د ْدِ دِ عُ  َِّّ رَ  ِ  ر اهللُ مَ ْهِؤ  جف ُّٱتاهلم، دا  تعاىل: ْاهنم 

.[190 :البقر ]ٱٱٱَّ خل حل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف  

 :ينَ م  سل  المُ  ر  ي  ل مع غَ عامُ ن الت  ج م  ماذ  نَ  -8
ْإن كاعاا مُ ًِ دَ ن اإلحساان إىل الوالِاه ِما ِ  ر اهللُ ما أمَ  -1  نث مث ُّٱن، داا  تعااىل: كَ ِر ِشان 

ْدااااااا   .[15 :لقِااااااان]ٱٱٱَّمم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
 ْهاي مُ تِ مَ عان ِصا هُ تِ لَ أَ حان َسا  "، ِ مَّاي أُ مِ صِ  عنذا:" ألمساء  نت أيب  عر رضي اهلل  ةٌ كَ ِر ِشاذا، 

                                           
ْاملواَّعة،  اب: إمث َمن دَاَتل معاهداا   ري جرم،  ردم )( 1) ة  ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب اجلًز  (.3166ر

مَّة إذا اِتمفوا  التِّجارات،  ردم )( 2) َّ ك سننه، كتاب اخلراج،  اب: ك تعشري أهل الذِّ ْاه أ و َّا  (.3052ر
ْاه ( 3) ْالُبَّ: الرُُّسل.ر َّ ك سننه، كتاب اجلذاَّ،  اب: ك اإلمام ًستحن  ه ك العذوَّ،   أ و َّا
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ْأهدى عِرُ (1)  ،   ِِ  .(2) مَ مِ سِ ل أن ًُ دب ةا مَّ يه حُ أل
 :البقاااار ]ٱٱَّمم خم حم جم ُّٱتعاااااىل: م، لقولااااه ذِ آهلااااتِ  بِّ أْ َساااا ًنِ ك الاااادِّ  مذِ م إكااااراهِ دَ َعاااا -ب
 :األععااااااااااام]َّحج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ُّٱْدولااااااااااه تعاااااااااااىل:  ،[256

108]. 

ْرِ ذِ ًَِّااارِ   مَ يااااََّ عِ  -ج ن  ااااهلل مِ ؤِ ن كاااان ًاُاااَمااا:" إلااايذم، لقولاااه  م  اإلحساااانِ هِ وارِ ِجاااة عاًَااام 
 ِِ ُِ لِ  ام  ْهذا ع .(3) "هِ ن إىل جارِ حسِ يُ مِ ر فاَ ْاليوم اآل ْغريِ سمِ م  .هِ م 

 ىي  ني ُّٱن دولاه تعاااىل: شااأِاذاا م اجلااوارِ  قا لااه َحا كَ املشارِ  اجلااارَ  ْداد ذكار أهاال العمام أنَّ 

 ي  وَِّ ُذاااًاَ  ّلمٌ كاااان عناااده ُغااا   يبَّ النَّااا ألنَّ ، [36 :النسااااء] َّ مئ خئ حئ جئ يي
 .(4)هُ وَُّ عُ فأتاه ًاَ  ،ضَ رِ َِ ه فَ مُ َيدُ 
ا ّلَِّ ِو   ِامنذم َُّ  لل عُ مِ فَ  ،نيِّ  م  اِر ِ املسمِن حىت م  غريِ  واز اِجتارِ جَ  -َّ َِ  أماانٍ  ِ  رِ اآل
اامَ  ة ألهاالِ ِاَماان اليَ ِماا عااامَ الطَّ  ياا َ بِ أن ًَ  ثااا ة  اان أُ ِاَمااثُ لِ  نَ ذِ أَ  ه ألعَّاا ؛ ِ جااارَ متَّ لِ  ل عاُماا، فذااذا التَّ ةَ عَّ

َِّ  ه أعَّ  يلِ لِ دَ  ِ  ةِ مَّ الذِّ  لِ هِ م  أَ  ن كِا جازَ  ِ م  احملارِ  زٌ جائِ   .(5) يل وَِّ ذُ عند ًاَ  ةٌ وعَ رهُ ه مَ عُ رِ مات 
ا غري اِرب، أما ى هلم املسمِون  ِ دَّ اَ تَ ار هم الذًن ًاَ فا ن العُ ن مِ  ِ احملارِ  ن هذا أنَّ ص مِ خَّ ًْتمَ     

ْاملسِ دِ ن املعاهَ احملار ن مِ  ْاإلحساانَ هُ رَّ  ِا ن ف نَّ نِ أمَ تَ ًن  ْالتَّ إلايذِ  م   ن املاواِ ِ لايس ِما " معذاملَ عاُمام 
ْكَ رِ ًْاَ  ه اهللُ الذي حيبُّ  ن اإلحسانِ  ل هو مِ   عنذا؛يِّ املنذِ   ِ ََّّ ْاملوَ   .(6) "ءٍ يِ شَ  ه عمى كلِّ بَ تَ ضاه 

 :األسئ َلة
                                           

ْج،  ردم )( 1) هلا ز ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب األَّب،  اب: ِصَمة املرأ  أمذا   *.5979ر

ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب األَّب،  اب: ِصمة األخ املشرك،  ردم )( 2)  (.5981ر

ْاه مس( 3) ْالََّّيك، ردم )ر  (.48مم ك صحيحه، كتاب اإلميان،  اب: اِثا عمى إكراِم اجلاِر 

ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب اجلنائز،  اب: إذا أسمم الاَّيبا فِات هل ًامَّى عميه ؟ ردم )( 4)  (.1356ر

ْاه البخاري ك صحيحه، كتاب البيو ،  اب: ِشراء النَّيبِّ ( 5)  (.2068 النَِّسيَئة، ردم ) ر

مَّة ِ ن القيم )ص ( 6)  (.301أحعاُم أهِل الذِّ
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  ساخلامِالباب 

 عُدَالبِ
 الية: ن الفصول الت  م  ويتض

 أحعامذا.  -أعواعذا  -تعًرك البدعة الفصل األول: 
ْاألسباب ال  أََّّ الفصل الثاني:   ت إليذا.  ذور البد  ك حيا  املسمِن. 
ْمنذج أهل السُّ مودك األما الفصل الثالث:  ْاجلِاعة ك الرَّا نا ة اإلسّلمية من املبتدعة،   عميذم.  ة 
 ْهي:  ،اذج من البد  املعاصر منالفصل الرابع: 

 . بويا اِحتفا   املولد النَّ  -1
ْاآلثار التَّ  - 2  . ْاألشخاصبك  األماكن 
ْالتَّ  - 3  قرب إىل اهلل. البد  ك جما  العباَّات 
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 ل األو   لُ ص  الفَ 
 هاها وأحكامُ أنواعُ و  ،ة  عَ د  الب   يفُ ر  ع  ت َ 

 :هايفُ عر  تَ ( 1)
ْمنه دوله تعاىل: قٍ سا ِ  ثا ٍ مِ  ريِ ا  عمى غَ اِِرتِ  :ْهو ، ِ ن الَبدِ مِ   ٌ مأِوذَ  :ة  غَ ة في الل  عَ د  الب     ،
 نث مث ُّٱق، دوله تعاىل: سا ِ  مثا ٍ  ريِ ذا عمى غَ عُ خمرتَِ  :أي، [117 :البقر ] َّحج مث هت ُّٱ

 :األحقا ] َّٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث
ًْقا :  ،لسُ ن الرُّ مِ  ريٌ مين كثِ دَّ قَ إىل العباَّ،  ل تاَ  ن اهللِ ة مِ سالَ الرَّ  ِ  ن جاءِ مَ   َ ما كنت أَّْ  :أي، [9
قَ طَ  أَ دَ ًعين ا تَ  ،ةا عَ دِ  ِ  ّلنٌ فُ  أَ د َ   ذا. يِ لَ ق إِ بَ سِ مل ًُ  ةا ًر
ِِ ك الدِّ  ثَ دِ حِ : ما أُ ر ِ ة ك الشَّ عَ دِ البِ    ٍ يدَ قِ ن عَ ه مِ ْأصحا ُ   يبُّ ما كان عميه النَّ  ّل ِ ًن عمى 
 .لٍ َِ ْعَ 

 داع:سام االبت  أق
 : ن  ي  مَ س  تداع على ق  واالب  

ْهذا مباحٌ اِدِ  دا  املخرتعاتِ كا تِ في العادات:  داعٌ ابت   ك العاَّات  األصلَ  ألنَّ  ؛ًثة، 
 ة. اإل احَ 

عا هذا ث ك أمرِ ن أحدَ مَ " :ك، دا  ودُّ فيه التَّ  األصلَ  ألنَّ  ؛مْهذا حمرَّ  ين،داع في الد  وابت  
 .(1) "َّ  ما ليس منه فذو رَ 
ْاًة:  . (2) "َّ  عا فذو رَ مرُ ليس عميه أَ  ّلا َِ عَ  لَ ِِ ن عَ مَ " ْك ر

 :ع  دَ الب   واعُ أن  
 : عان  و  ن َ  ةُ عَ د  البَ 
َِ َّ قاَِّ اعتِ  ةٌ يَّ ولِ دَ  ةٌ عدِ  ِ ل: وع األو  الن   ِِ  قاِتِ ة: ك ْاملعتَ يَّ اجلذ ْالرا لَ زِ ة  ْسائِ ََّ افِ ة  ة الَّ الَّا  قِ رَ ر الفِ ة 
 قاَّاهتم. ْاعتِ 

                                           
ْاه ( 1)   .(1718)ردم األدَّية ك صحيحه، كتاب مسمم ْك (، 2550) ، ردمالامحك صحيحه، كتاب البخاري ر
 ( تقدم ختر ه. 2)
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 ْهي أدسام:  ،ذاعِ رَ شِ مل ًَ   ٍ عباََّ  ِ  د لماهِ عبُّ : كالتَّ ةيَّ مِ َِ عَ ة عَ دِ  ِ اني: وع الث  الن  
 ثَ كأن حيدِ ،  ر ك الشَّ  لٌ صِ هلا أَ  ليس  ا باََّ عِ  ثَ :  أن حيدِ  ِ باََّ العِ  لِ صِ ما ًعون ك أَ  -1

ْعَ مَ  غريَ  ّل ا صَ  ْعَ  غريَ  عياَّاا أْ أَ  ّلا صِ أَ  شرْ ٍ مَ  غريَ  ياماا أْ صِ  ةٍ شر  ها. ريِ ْغَ  دِ املوالِ  كأعياَِّ   ةٍ مشر
ْعة، كِا لو زاَّ َر باََّ ك العِ   ِ ًاََّ ن الزِّ ما ًعون مِ  -2 ذر أْ ة ك صّل  الظُّ سَ ِامِ  ةا عَ كِ   املشر

 . العار مثّلا 
ْعَ   ِ باََّ العِ  أَّاءِ  ةِ فَ ما ًعون ك صِ  -3 ْعَ مَ  غريِ  ةٍ فَ ًذا عمى صِ َِّّ ؤَ  أن ًاُ  ،ةاملشر ْذل   ةٍ شر  ،

ْعَ  كأَّاء األذكارِ  ْكالتَّ  َ رِ طِ ة مُ يَّ جاعِ  أصواتٍ ة  ِ املشر َيرج  دل باَّات إىل حَ ك العِ  فسِ عمى النَّ  ًدِ شدِ ة، 
 .  سو ِ الرَّ  ةِ نَّ عن سُ 
ْعَ   ِ باََّ معِ لِ  تٍ دِ َْ  يصِ اِ خِ تَ ما ًعون  ِ  -4 ك اِ ًوم النِّ  يصِ خاِ كتَ   ،ر ه الشَّ اِ ة مل َياِّ املشر

ْليمه  ِ ن شَ مِ  ن مِ  تٍ دِ وَ ه  ِ ياَ ختاِ  ْلعنا  ،شرْ ٌ مَ  يامِ ْالقِ  يامِ الاِّ  أصلَ  ، ف نَّ يامٍ ْدِ  يامٍ اِ عبان 
ْداتِ   يل. لِ حيتاج إىل ََّ  األ

 ها: أنواع   يع  م  جَ ب   ين  في الد   ة  عَ د  الب   مُ ك  حُ 
ًا " :ة، لقوله ّللَ ة ْضَ مَ ًن فذي حمرَّ ك الدِّ  ةٍ عَ دِ  ِ  كلُّ  حمدَ ْإ  ةٍ ثَ حمدَ  كلَّ   مور، ف نَّ األُ  ثاتِ اكم 

 ،(2) "َّ  عا هذا ما ليس منه فذو رَ رِ ك أمِ  ثَ ن أحدَ مَ " :ْدوله  ،(1)" ةّللَ ضَ  ةٍ عَ دِ  ِ  ْكلَّ  ،ةعَ دِ  ِ 
مل ًعن له أصلٌ ه إىل الدِّ بَ سَ ْعَ  ث شيئاا ن أحدَ مَ  فعلُّ  ْالدِّ ةٌ ّللَ   إليه فذو ضَ رجِ ًن ًَ ن الدِّ مِ  ًن  ًن . 
 . (3)اعتذى  .ةنَ ْالباطِ   ِ رَ اهِ الظا  أْ األدوا ِ  قاَّات أْ األعِا ِ ل اِعتِ سائِ سواء ك ذل  مَ منه،  يءٌ رِ  َ 

 م:عليه   د  والر   يم  قس  هذا الت   ة أصحاب  ج  حُ 
َْسيَِّئة،  َِن: َحَسنة   إِا  ةٌ نَ سَ حَ  ةا عَ دِ هناك  ِ  ة عمى أنَّ جَّ حُ  هلمْليس دسَّم  عَُّذم الِبدَ  إىل ِدس

 . " ة هذهعَ دِ ت البِ َِ عِ عِ " :ًحِ اِْ ّل  الرتَّ ك صَ  ر َِ عُ  دو َ 
ْاحِ  رآنِ القُ   ِ ِِ جَ كك  مَ ها السَّ رِ عِ نِ تاَ سِ ت أشياء مل ًَ ثَ حدِ : إهنا أُ لوا أًَّاا ْدا ة تا َ ْكِ  ،دٍ ك كتاب 

                                           
ْاه ( 1)  .(2676) ، ردمالعمم ك سننه، كتاب الرتمذير
ْاه ( 2)  .(1718) ، ردماألدَّيةك كتاب مسمم ْ (، 2550) ردم، الامحك صحيحه، كتاب البخاري ر
ْاِعم 3)  .(233 ص)( جام  العموم 
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 .هِ ًنِ دِْ ْتَ  ًثِ اِدِ 
رضي اهلل  رَِ   عُ وِ داَ أماا ، ْ ةا ثَ ت حمدَ ر  فميسَ هلا أصل ك الشَّ  مورَ هذه األُ  أنَّ  :ْاجلواب عن ذل 

ك  ، فِا كان له أصلٌ ةَ يَّ رعِ ة ِ الشَّ َّ وِ  َ ة المُّ عَ دِ البِ  عمى إراََّتِه "، فذو حمِو ٌ ةعَ دِ ت البِ َِ عِ عاَ  عنه:"
 . عاا رِ ِ شَ  ةا  َ لُ  ةٌ عَ دِ ة فذو  ِ ه  دعَ   إليه إذا ديل إعَّ جِ ر ر  ًَ الشَّ 

هلذا ة القراَن، عتا َ ر  ِ كان ًأمُ    يبَّ النَّ  ألنَّ  ؛ر ك الشَّ  له أصلٌ  دٍ ْاحِ  تابٍ ْج  القراَن ك كِ 
أما له، ْ  ظاا فِ حِ  ؛دٍ ْاحِ  كٍ حَ اِ ة رضي الماه عنذم ك مُ حا َ ه الاَّ عَ َِ فجَ  ،داا رِّ فَ تاَ مُ  معتو اا  انفقد ك
ختمَّ لَ ِعدَّ  ه أصحا ِ  ِ   يبُّ ها النَّ قد صّلا فًح اِْ الرتَّ  ِِ يال  َِ ك عنذا ك األ  ،معميذِ  ضَ رَ فِ أن تاُ  ةا يَ شِ ري 
ْفاتِ   يبِّ النَّ  دن ك حيا ِ رِّ فَ تاَ مُ  زاعاا ِْ وهنا أَ مُّ اَ ة رضي الماه عنذم ًُ حا َ ر الاَّ َِ ْاستَ  ه إىل أن ْ عد 
ة عَ دِ ْليس هذا  ِ  ، يبِّ النَّ  كَ مِ َِ ًُامُّوهنا كِا كاعوا   دٍ ْاحِ  عمى إمامٍ  م عِر  ن اخلطاب ذُ عَ جََ 

 .ًنك الدِّ 
ة  عض األحاًَّث عتا َ  ِ   يبُّ ر النَّ فقد أمَ  ،ر ِ ك الشَّ  هلا أصلٌ  أًَّاا  ًثِ اِدِ  ةَ كتا َ كِا أنَّ  
ْر مِ  بَ مَ ا طَ ِا ه لَ لبعض أصحا ِ  ْكان احملذ ة أن يَ شِ َِ   هِ ذدِ ة ك عَ عامَّ  ةٍ فَ اِ ه  ِ تِ تا َ ن كِ منه ذل ، 

ِا  القرآنِ  ِ  طَ مِ َيتَ  ْراعتَ   وكا تُ ما ليس منه، فم دبل  طَ بِ ْضُ  لَ عامَ دد تَ  القرآنَ  ألنَّ  ؛فى هذا احملذ
م الماه عن اإلسّلم زاهُ ، فجَ يا ِ ن الََّّ له مِ  فظاا  عد ذل  حِ  ِون اِدًثَ ن املسمِ َّْ فدَ  ،ه فاتِ َْ 

ْسُ رهبِ  ظوا كتابِ فِ ، حيث حَ ْاملسمِن ِرياا   ن. ثِ ث العا ِ بَ ْعَ  يا ِ ن الََّّ مِ  م ذِ يِّ بِ عَ  ةَ نَّ م 

 :األسئ َلة
 عاا.رِ ْشَ  ةا  َ ة لُ عَ دِ   البِ رِّ : عَ 1 
ْالعباَّات م  اِستِ دَ : ما حعم البِ 2   ؟ ِ د  ك العاَّات 
 ًن.  ك الدِّ دَ البِ  : اذكر أعوا َ 3 
ا ستَ ًن مُ دعة ك الدِّ : ما حعم البِ 4   ؟  ك ذل دِا
ْسَ نَ سَ إىل حَ  ةَ دعَ البِ  مَ سَّ ن دَ عمى مَ  َُّّ رُ : كيك تاَ 5   ؟ ةئَ يِّ ة 
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 اني الث   لُ ص  الفَ 
  هادُ فاس  ومَ  ،ت إليهاالتي أد   واألسبابُ  ،لمينسياة المُ ع في حَ دَ الب   هورُ ظُ 

 :ألتانِ سِ ه مَ حتتَ  :المسلمين في حياة   ع  دَ الب   هورُ ظُ ال : أو  
 : ع  دَ الب   هور  ظُ  تُ ق  سألة األولى: وَ المَ 

ْالعِ ة  ِ قَ مِّ املتعَ   ِ دَ ة البِ عامَّ  م أنَّ ْاعمَ  :"دا  شيخ اإلسّلم ا ن تيِية رمحه الماه باَّات إمنا العموم 
ِِ  ةِ مَّ ك األُ   َ دَ َْ  ْا ش منعم عِ ن ًَ مَ :" حيث دا :  يبا ن كِا أِب  ه النَّ ًدِ اشِ الرا  ر اخلمفاءِ ك أ

عر ْدد أعَ  ،(1)" ًن املذدًندِ اشِ الرا  ة اخلمفاءِ نَّ   ْسُ نَّ سُ ؟ فعميعم  ِ  كثرياا   فسريى اِتّلفاا 
 .(2)  دَ عمى أهل هذه البِ ة حا َ الاَّ 

 : ع  دَ الب   هور  ظُ  كانُ انية: مَ المسألة الث  
 األماارَ  ف نَّ  "فيذا، دا  شيخ اإلسّلم ا ن تيِية:  ِ دَ البِ  ورِ ذُ ة ك  ُ يَّ اإلسّلمِ  مدانِ ك البُ مِ ختتَ 
رادان، ْالعِ  ،نماة: اِرَ ْاإلميان مخسَ  مُ مِ منذا العِ  جَ ِْرَ  الماه  رسو ِ  ذا أصحابُ نَ عَ ال  سَ  بارَ العِ 
َِ  ،امْالشا  ْالفِ ج القُ رَ منذا  ْاِدًث  ْالعِ رآن  ْما ًاَ باََّ قه  َِ  مورِ ن أُ   ذل  مِ بَ تِ    ن ج مِ رَ اإلسّلم، ْ

ْاإلرجاءِ شيُّ فالعوفة ِرج منذا التَّ  ؛ةًا بوِ ة غري املدًنة النَّ يَّ صولِ أُ   ٌ دَ  ِ  هذه األماارِ  ر  عد ذل  شَ ْاعتَ    
ْالبَ ك غريِ  َِ رَ اِ ها،  ها، ر  عد ذل  ك غريِ شَ ْاعتَ  ،دِ الفاسِ   ُ سُ ْالنُّ ، زا ُ ْاِعتِ  رُ دَ منذا القَ  جَ رَ   
ْأما دَ ْالقَ  بُ اِ ام كان هبا النَّ ْالشا  ُِ يَ ن عاحِ ر مِ ذَ م ف منا  َ ذُّ جَ ا التَّ ر،  ْكان  ِ دَ البِ  رُّ ْهو شَ  ،راسانة   ،
ِا َّ وِ بَ ار النَّ عن الدا  دِ عِ ب الباُ حبسَ   ِ دَ البِ  ذورُ  ُ  ة عَ دِ ت  ِ رَ ذَ عثِان  َ  لِ تَ قِ ة  عد مَ دَ رِ ت الفُ ثَ دَ ا حَ ة، فم

ْرِ  ْأما ًا اِر َِ مِ ت سَ ة فعاعَ َّ بوِ ا املدًنة النَّ ة،   رٌ ِِ َِّ ن هو مُ ْإن كان هبا مَ   ِ دَ هذه البِ  ذورِ ن  ُ مِ  ةا ي
 . موماا ذِ مَ  ذاعاا لذل ، فعان عندهم مُ 

ِْ ِرج منذا تَّ ر  البَ ة  اهِ عَ دِ ة  ِ بوَّ مة فمم ًعن فيذا  املدًنة النَّ ّلثة املفََّّ ا العاور الثا فأما  ة، 
َِ تَّ ًن البَ الدِّ  صو ِ ة ك أُ عَ دِ  ِ   . اارِ ر األمِ ن سائِ مِ  جَ رَ ة، كِا 

                                           
ْاه ( 1) َّْ  (،2676) ، ردااامالعمااامك ساااننه، كتااااب الرتماااذي ْ (، 4/126أمحاااد )ر ، ردااام السااانة ك ساااننه، كتااااب أ اااو َّا

  .(44)ردم املقدمة ك ا ن ماجه ْ (، 4607)
ْى )2)  (. 10/354( جمِو  الفتا
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ْاإلميانُ مِ   العِ زَ مل ًاَ  .(1) ذاِمُ دِ ا  ِ ًَ جا الدَّ  أنَّ   يبِّ حيح عن النَّ ك الاَّ  ْدد ثبتَ   اهراا  م 
ْهم مِ أصحاب مالِ  نِ مَ إىل زَ   .(2)" ا  الرا  نِ رِ ن أهل القَ   

 األسباب التي أدت إلى ظهور البدع: ثان يا : 
ْالََّّ دَ ك البِ  دو ِ ن الوُ مِ  جا ٌ نِ ة فيه مَ نَّ ْالسُّ  العتابِ اام  ِ اِعتِ  فيه أنَّ  ا ِ ش َّ مما  ، دا  ّل ِ   
 ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱتعاىل: 

 .[153 :األععام] َّىف  يث
ْاه ا ن مسعوَّ   يبُّ ح ذل  النَّ ْدد ْضَّ   ِطااا  الماه  لنا رسو ُ  طَّ َِ :" دا : فيِا ر
ْعن مشالِ عن ميينِ  طوطاا ُِ  طَّ َِ  مثا  ،الماهِ  يلُ بِ فقا : هذا سَ  ْهذه سُ ه   يلٍ بِ سَ  لِّ عمى كُ  لٌ بُ ه مث دا : 

 يت ىت نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱٱّل:مث تَ  ،و إليهعُ دِ ًَ  طانٌ يِ ذا شَ من

َِ  "،(3) َّىف  يث ىث نث مث زثرث ْالسُّ  ن أعرضَ ف ق رُ ه الطُّ تِ عَ نازَ ة تَ نَّ عن العتاب 
ْالبِ مَّ املَِّ   ة. ثَ احملدَ   ُ دَ ة 

 األسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في األمور التالية: وتتلخص 
 : )أ( الجهل بأحكام الدين 
ْ اَ مَ الزَّ  دَّ ِا امتَ كمَّ   يبُّ  ذل  النَّ  رَ باَ ِِ ، كِا أَ ى اجلذلُ ْفشَ  مُ مِ العِ  ة دلَّ سالَ الرِّ  عن آثارِ  ا ُ النا  دَ عُ ن 
 :زاعاا اعتِ  مَ مِ العِ  ضُ ِ ًقبِ  هَ المَّ  إنَّ " ْدوله: ،(4)" كثرياا   ّلفاا ِتِ ى اريَ م فسَ نعُ مُ  شِ عِ ن ًَ مَ :"  قوله 
ْلعن ًاَ باَِّ ن العِ ه مِ عُ زِ تَ نِ ًاَ   ْساا ؤ رُ  ا ا النا  ذَ اختَ  ِاا عالِ  حىت إذا مل ًُاِبقِ  ِاءِ مَ العُ  ضِ بِ قَ  ِ  مَ مِ العِ  ضُ بِ قِ ، 
ِا ذا جُ  ْأضَ ََّمُّ فَ  مٍ مِ عِ  وا   ريِ تَ فاِ أَ موا فَ ئِ سُ فَ  ا ْالعُ مِ  العِ   إِا دَ البِ  مُ قاِْ فّل ًُ ، (5) " وامُّ وا   دَ قِ ِاء، ف ذا فُ مَ م 

                                           
ْسامم داا : داا  رساو  اهلل رضاي اهلل عناهعس  ن مال  ( عن أ1) ة َعاد املّلئِ ِجاا  فيَ جا يذاا الادَّ املدًناة ًأتِ " :صامى اهلل عمياه 

ْاه  ". اعون إن شاااء اهللِْ الطااا :دااا  ،ا جا قرهبااا الاادَّ ًفااّل  ،وهناحيرُساا ِ  :، كتاااب الفااك،  اااب(8/203) البخااارير
ْالدجا  : اب كتاب اِج،ك  مسمم ًدِل الدجا  املدًنة، ْ   (.1379، ردم )صياعة املدًنة من َِّو  الطاعون 

ْى 2)  . تار  (303-20/300)( جمِو  الفتا
ْاه 3) ْغريهم. أ( ر ْاِاكم  ْا ن حبان   محد 
ْاه ( 4) َّ 2676)  ردم العممك كتاب الرتمذي ، ْ (4/126أمحد )ر (، ا ن ماجه 4607)ك كتاب السنة  ردم (، أ و َّا

 .(44) ك املقدمة  ردم
ْاه  (5)  .(2673) ك كتاب العمم،  ردممسمم ْ (، 100) ،  ردمالعمم ك صحيحه، كتاب البخارير
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ْتاَ ذَ ظِ أن تَ   ِ دَ مبِ ة لِ صَ رِ ت الفُ يحَ تِ ِاء أُ مَ ْالعُ  مُ مِ العِ   طوا. نشَ ذا أن ًَ ألهمِ  ،رشِ تَ نِ ر 
 ى: وَ الهَ  اعُ ب)ب( ات  

  جع مظ حط مض خض ُّٱواه، كِا دا  تعاىل:   هَ بَ اتاَّ فقد  ةِ نَّ ْالسُّ  عن العتابِ  ضَ رَ عِ ن أَ مَ 

ٱَّجم هل مل خل حل جل مكلك خك حك  جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱْدا  تعاىل:  ،[50:القاص]

  . بَ اهلوى املتَّ  يجُ سِ ي عَ ا هِ   إمنا دَ ْالبِ ، [23:اجلاثية]ٱٱٱَّ ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين
 : جال  والر   آلراء  ل   بُ ص  عَ )ج( الت   
 ىل مل خل ُّٱ، دا  تعاىل: جا ِ ْالرِّ  آلراءِ لِ  بُ اُّ عَ التاَّ  ة اِقِّ فَ رِ عِ ْمَ  يلِ لِ الدَّ  با ِ ْاتِّ   ن املرءِ  حيو ُ 

ٱٱٱٱَّ خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 .[170:البقر ]
ْالقُ يَّ وفِ الاُّ  بِ املذاهِ  أتبا ِ  ضِ عِ ن  اَ ن اليوم مِ بِ اِّ تعَ ك امل أنُ ْهذا هو الشَّ  وا إىل عُ  إذا َُّ نِّ بورِ ة 

ْالسُّ اتِّ  ْمَ ذِ بِ وا مبذاهِ جُّ ِا احتَ ذُ فُ ما هم عميه مما َيالِ  ذِ بِ ْعاَ  ةِ نَّ با  العتاب  ْآ ائِ ذِ شائخِ م  م ذم 
 م. هِ ْأجداَِّ 

 : ار  ف  الكُ ه ب  ب  شَ )د( الت  
ْادِ دَ   ك البِ دِ و ما ًُ  دِّ ن أشَ هو مِ   الماه  نا م  رسو ِ رجِ َِ دا :  يا يثِ المَّ  دٍ  ، كِا ك حدًث أيب 
ْرن حُ نَ إىل حُ  ْلِ رٍ فِ عُ  ِ  دٍ ذِ ثاء عَ دَ ن   ، ُِ ًَْ عُ عِ   ًاَ رَ دِ شركن سِ م ًقا   ،ذمتَ حَ مِ ا أسِ نوطون هبفون عندها 
َِ عِ ذات أَ  :هلا أعواط،  كِا هلم ذاتُ   أعواطٍ  ل لنا ذاتَ اجعَ  ،فقمنا: ًا رسو  الماه  ٍ رَ دِ سِ عا  ِ رِ رَ واط، ف

ْالذي عفسِ تُ مِ ن، داُ نَ ، إهنا السُّ الماه أكَب :" فقا  رسو  الماه   يلَ كِا دالت  نو إسرائِ   هِ دِ يَ ي  ِ م 
 ُْبَّ كَ ِر تاَ لَ ، [123:األعرا ] َّىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ىن من ُّٱوسى ُِ لِ 
 .(1)" معُ مَ باِ داَ ن مَ  نَ نَ سُ 

، يحَ بِ القَ  بَ مَ بوا هذا الطَّ مُ طِ أن ًَ  ار هو الذي محل  ين إسرائيلَ فا العُ ه  ِ بُّ شَ التَّ  ففي هذا اِدًث أنَّ 
ْهو الذي محل  عض أصحابِ بُ عِ ْهو أن  عل هلم آهلة ًاَ  هنا،  َِّ  د د أن ًسألوه أن  عل هلم حم

                                           
ْاه الرتمذيا 1)  حه. ْصحَّ ك سننه  ( ر
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ْهذا عفس الواد  اليوم، ف نَّ بكون هبا مِ ًتَ   ا رَ جَ شَ  ْن الماه،  ْا مَّ من املسمِن داَ  ا ِ النا  بَ غالِ  ن َّ د
ْاألسا ي  ألعِا ٍ األًا  ةِ ْإدامَ  دِ املوالِ  كأعياَِّ   ،اتيا ركِ ْالشِّ   ِ دَ البِ  لِ َِ ك عَ  ارَ فا العُ   ،ةٍ اَ خماَّ  ام 

ْالذِّ يَّ ًنِ املناسبات الدِّ فا   ِ ْاِحتِ  ْالنُّ ة التَّ ْإدامَ  ،كًراتة  ْ ِ ة املآمتِ ْإدامَ  ،ةَّ ذكارِ ب التِّ اُ ِاثيل    دَ  
ْالبِ اجلنائِ   ذل .  ْغريِ  ،بورِ ناء عمى القُ ز، 

 :ع  دَ الب   دُ فاس  مَ 
ًْاَ  ٌ ريَ ثِ د كَ فاسِ ها مَ شارِ ْاعتِ   ِ دَ البِ  ذورِ ظُ لِ  َِ ظِ ًر عَ ب عميذا حماذِ تَ رتَ ،   ة، منذا:ي

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّٱاىل: ًباا لقاااو  اهلل تعاااعاااذِ فيذاااا تِ  أنَّ  -1

ُِ هااااا َِّ بِ ًعتَ   ٍ دًاااادَ جَ  ةٍ َعاااادِ بِ ه إذا جاااااء  ِ ألعَّاااا؛ [3 :املائااااد ] َّيت ىت مل  ًنَ الاااادِّ  َّاااااه أنَّ تَ قِ ًناااااا، ف
 ل.ُِ عِ ًَ 

ْأهنا عادِ ك الشَّ  حَ دِ م القَ مزِ أهنا تستَ  -2 َِ اَ ًرعة،    .دِ تَ ذا هذا املبِ مَ ة، فأك
ا  ن الناا  ِمادَ ق هاذه البِابَ ن سَ مَ  وا هبا، فعلَّ تُ أِ لذًن مل ًَ ِن اك املسمِ  حَ دِ م القَ مزِ أهنا تستَ  -3
 ري.طِ َِ أمٌر ْهذا  ،صٌ م عادِ ذُ ًناُ َِّ 

اااِعِشاا -4 ، كِااا دااا  ةٍ نَّ ل عاان ُساا َ اعَشاا ةٍ َعاادِ بِ  ل  ِ ن اشااتَ أن َماا بَ ال الِاا ألنَّ  ؛نِ نَ  ا  عاان السُّ
 .ةِ نَّ السُّ ن ذا مِ مَ ثاِ وا مِ مُ دَ  هَ إِا  ةا عَ دِ  ِ  مٌ وِ ث داَ مك: ما أحدَ  عض السَّ 
ء املبتَ  ألنَّ ؛ ةق األمَّاااب تفااارَّ وِجاااد  تُ هاااذه البِااا أنَّ  -5 ْن أهنااام هااام أصاااحاب ِقاااة ًعتَ َعااادِ هاااِؤ د
ْمَ اِقا  ْأهل اِقا واهم عمى ضّل ٍ ن سِ ،   ق دموهبم.رَّ فَ تاَ ، فتَ ّل ٍ ًقولون: أعتم الذًن عمى ضَ  ، 

ااظِ د عَ فاِساافذااذه مَ  َِ ل هبااذه ِاااه ًتَّ ة، ماا  أعَّااَعاادِ ن حيااث هااي  ِ دعااة ِمااب عمااى البِ ذااا ترتتَّااة، كمُّ ي
َِ  لِ قِ ك العَ  هٌ فَ ة سَ عَ دِ البِ   .(1) ًنِ ك الدِّ  لٌ مَ ْ

 

                                           
 .(317-2/316)( اعظر: شرح العقيد  الواسطية لمشيخ حمِد  ن عثِن 1)
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 ث ال  الث   لُ ص  الفَ 
 م ه  ي  لَ عَ  د  في الر  م هُ جُ هَ ن   ومَ  ةعَ د  تَ ب  ن المُ م   ف  لَ الس  ف ق  و  مَ 

 ة:عَ د  تَ ب  ن المُ م   ف  لَ الس   فُ ق  و  مَ  -1
ْاجلِاعَ نَّ السُّ  ما زا  أهلُ  ًُْ عَ دِ ْن عمى املبتَ َُّّ رُ ة ًاَ ة  ْنَ نعِ ة،  مينَ ذُ عَ دَ م  ِ عميذِ  ر ن عوهنم مِ م 

ْإلي  مناذج مِ تِ لَ زاَْ مُ   ن ذل : ذا، 
ْالماهِ   فقمت له: مالَ  َّباا  ِ أ و الدرَّاء مُ  ل عميَّ َِ رَّاء دالت: ََّ الدا  عن أمِّ ( أ) ما  ؟ فقا : 
َِّ  رِ مِ ن أَ مِ  فيذم شيئاا   ُ رِ أعِ   . (1) ون جيعاا مُّ اَ  أهنم ًُ د إِا حم

 عبدِ  س عمى  ابِ جمِ اا عيه دا : كنا اااعن أ  ثُ دِّ ااحاعن عِر  ن حيىي دا : مسعت أيب ًُ )ب( 
َِ ّل  ال َ الماه  ن مسعوَّ دبل صَ  عا أ و موسى األشعري، د، فجاءَ نا معه إىل املسجِ يِ شِ مَ  جَ رَ دا ، ف ذا 

َِ س معنا حمَ فجَ  -؟، دمنا: ِ  فقا : أِرج عميعم أ و عبد الرمحن  عد ِا  -رج ىت  َِ فم نا ِِ ج دُ رَ ا 
مل أر تُ رِ أععَ  أمراا  فاا د آعِ ، فقا : ًا أ ا عبد الرمحن إين رأًت ك املسجِ إليه جيعاا   -ْاِِد لماه  -ه، 

ْما هو ، ِرياا إِا   موساا جُ  مقاا حِ  ماا وِ ك املسجد داَ  اه، دا : رأًتُ رتَ فسَ  تَ شِ ؟ دا : إن عِ  دا : 
ْن الاَّ ظِ ًنتَ  ْك أًدِ لٌ جُ رَ  ةٍ مقَ حَ  ، ك كلِّ ّل َ ر ة، ْن مائِ عبِّ يُ ة، فاَ ْا مائِ بِّ اى، فيقو : كَ م حَ ًذِ ، 

؟  ة، دا  فِاذا دمت هلمحون مائِ بِّ سَ يُ ة، فاَ حوا مائِ بِّ ة، فيقو : سَ مون مائِ مِّ ذَ ياُ ة فاَ موا مائِ مِّ فيقو : هَ 
ت نَ ِِ ئاهتم، ْضَ يِّ ْا سِ دُّ عُ أن ًاَ هتم رَ مَ ك، دا : أفّل أَ أمرِ   ، أْ اعتظارِ رأًِ  ظارَ اعتِ  فقا : ما دمت شيئاا 

ْمَ ََّ ، مث مَ ءٌ يِ ناهتم شَ سَ ن حَ مِ  ي َ َِّ هلم أن ِ ًَ  ك دَ وَ فاَ  قِ   اِمَ مِ ن تِ ة مِ نا معه حىت أتى حمقَ يِ ََّ ى 
ن مِ  ي َ َِّ ن أن ِ ًَ مِ  نٌ م، فأعا ضامِ عُ ئاتِ يِّ ْا سَ دُّ عون؟ فعُ عميذا فقا : ما هذا الذي أراكم تانَ 

حيعَ ءٌ يِ م شَ عُ سناتِ حَ  َِّ  ةَ مَّ م ًا أُ ،  ء أصحا ُ عُ تَ عَ مَ هَ   َ رَ د ما أسِ حم ْهذه ثِ وافِ تَ ه مُ م، هِؤ ْن،  ه مل يا ُ ر
ْآعِ لَ بِ تاَ  ْالذي عفسِ سَ عِ ه مل تُ تُ يَ ،  َِّ  ةِ مَّ ن مِ ى مِ هي أهدَ  ةٍ مَّ ى مِ مَ عَ عم لَ ه إعَّ دِ يَ ي  ِ ر،  حو تِ تَ فِ د، أْ مُ حم

ْالماه ًا أ ا عبد الرمحنِ ةٍ ّللَ  اب ضَ  ْكم مُ  اخلريَ عا إِا َِّ رَ ما أ ،، دالوا:   ه، إنَّ يبَ اِ لن ًُ  رِيِ مخَ لِ  ًدٍ رِ ، دا : 
ْن القُ ًَ  ماا وِ داَ  ثنا أنَّ حدَّ  الماه  رسو َ  ْامي الماهِ رادِ ز تَ ِ  اِْ  رآنَ قرء م هُ رَ أكثاَ  لَّ عَ ي لَ ِ أَّرِ  يذم، 
ْلئ  ًُ  عنذم. فقا  عِر  ن سمِة: رأًنا عامَّ ىلَّ وَ م، مث تاَ نعُ مِ  ْان م  اخلواِر ذِ الناَّ  مَ وِ نا ًاَ نوعَ طاعِ ة أ ج ر

                                           
ْاه البخاري1)  .فجر ك جاعةفَّل صّل  ال : اب ،، كتاب األذكار(1/159ك صحيحه ) ( ر
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"(1) . 
ن امليقات ؟ فقا : مِ  مرِ حِ ن أًن أُ إىل اإلمام مال   ن أعس رمحه الماه فقا : مِ  لٌ جاء رجُ )ج( 
؟، فقا  مال : ِ  منه ن أ عدَ ت مِ مِ رَ حِ جل: ف ن أَ منه، فقا  الرَّ  مَ ْأحرَ  الماه  رسو ُ  تَ دَّ الذي َْ 

ْأيا نَ تاِ ه عمي  الفِ رَ كِ ؟، دا : أَ   ن ذله مِ رَ عِ أرى ذل ، فقا : ما تَ  ! ؟اخلريِ  ًاَِّ ك ازَِّ  ةٍ نَ تاِ فِ  ة، دا : 
 َّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّٱتعاىل ًقو :  الماهَ  فقا : ف نَّ 

ُِ ن أعَّ مِ  مُ أعظَ  ةٍ نَ تاِ فِ  ْأيُّ ، [63 :النور]  .  (2)الماه  ه رسو ُ  ِ  صا مل َيتَ  لٍ َِّ فَ  ِ  تَ اِ اِ   
، ِن تاَ عَ ن ركِ ر مِ أكثَ  رِ جِ ي  عد طمو  الفَ امِّ ّلا ًُ ه رأى رجُ ه اهلل أعَّ )َّ( عن سعيد  ن املسيب رمح

َِّ ، فنَ جوََّ ْالسُّ  كو َ ِا الرُّ ر فيذِ ثِ عِ ًُ  ْلعن  ،، دا : ِّل ِ عمى الاَّ   ين اهللُ ذِّ عَ د، ًاُ ذاه، فقا : ًا أ ا حم
ِِ  ُ ذِّ عَ ًاُ   .(3) ةِ نَّ السُّ  ّل ِ   عمى 

ْن عمى املبتَ نعِ مِاء ًُ العُ  ِْ زا َ  ،مناذج ههذ  . ْاِِد لماهِ  ،رٍ اِ عَ  ة ك كلِّ عَ دِ ر
 : ع  دَ الب   على أهل   د  في الر  ف لَ الس  ج نهَ مَ  - 2
ْالسُّ  بينُّ م املاملفحِ   ُ نِ ج املقِ املنذَ  ذم ك ذل جُ منذَ   العتابِ ون  ِ لا دِ ستَ ًَ حيث  ةنَّ عمى العتاب 
ْجوب التَّ نَّ ْالسُّ  ْالنَّ نَ    السُّ ِسُّ ة عمى  ْاحملدثاتِ دَ البِ ذي عن ن  ِا، مث ًُ     ْن شُ ورِ إجا ة عَ دِ املبتَ  هَ بَ َّ
 ا.قَّوهنَ نِ ًْاَ 

 ة:عَ د  تَ ب  على المُ  د  والر   ع  دَ فات في الب  ل  ؤَ المُ 
ْالعقيد   اإلميانِ  صو ِ ة ك أُ عَ دِ عمى املبتَ  ََّّ الرَّ  نُ َِّ ََّ تَ تاَ  ةٍ عامَّ  فاتٍ لَّ ؤَ مُ  مكِ السَّ  ِاءُ مَ عُ  كَ لقد ألَّ 

 مثل: ،دقائِ العَ ة  ِ قَ تعمِّ ْذل  ك العتب امل
ِِ  َّا الرَّ " كتاب   -1 ْالزَّ يا عمى اجلذ  لإلمام أمحد  ن حنبل رمحه اهلل. " عاَّدةة 
 لإلمام البخاري رمحه اهلل.  "باَِّ العِ  أفعا ِ  قُ مِ َِ " كتاب   -2
ِِ  َّا ْالرَّ  فظِ ّل  ك المَّ اِِتِ " كتاب   -3 ْاملشبِّ يَّ عمى اجلذ  اهلل. لإلمام ا ن دتيبة رمحه" ذة ة 

                                           
ْاه الدارمي ك مقدمة سننه ردم )1)  (. 210( ر
ْاِواَّث عقّل عن أيب  عر اخلّل  2)  . (14ص )( ذكره أ و شامة ك كتاب: الباعث عمى إععار البد  
ْاه الدارمي 3) ْالبيذقي ك السنن العبى (1/111)( ر  .يحٍ حِ صَ  دٍ نَ سَ  ِ  (2/416)، 
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ِِ  َّا الرَّ " كتاب   -4  رمحه اهلل. ارميا لإلمام عثِان  ن سعيد الدا " ة يَّ عمى اجلذ
 كما ألفوا كتبا  خاصة في الرد على أهل البدع منها:

 اطيب. اام " لإلمام الشا كتاب " اِعتِ    -1
عمى  َّا فقد است رق الرَّ  ،راط املستقيم " لشيخ اإلسّلم ا ن تيِيةَّاء الاِّ كتاب " ادتِ    -2
 منه.  كبرياا   ة جزءاا عَ دِ املبتَ 

ْالبِ اِواَِّ  إععارُ " كتاب    -3  اح.   " ِ ن ْضا دَ ث 
ْالبِ كتاب " اِواَِّ    -4  ي. وشِ رطُ   " لمطَ دَ ث 
ْاِواَّث " أليب شامَ دَ ث عمى إععار البِ كتاب " الباعِ   -5  ة.   

  ، منها:ع  دَ الب   وضوع  ة في مَ رَ عاص  مُ  بٌ ت كتُ فَ كما أل  
 دا  " لمشيخ عمي حمفوظ. اِ تِ  َّارا " اإل دا  ك مَ كتاب   - 1
ْاملبتَ نَ كتاب السُّ   - 2 ْالاَّ مِّ عات املتعَ دَ ن  موات لمشيخ حمِد  ن أمحد الشقريي قة  األذكار 

 اِوامدي. 
ز  ن  از. دَ ن البِ مِ  ًرِ حذِ رسالة التَّ  - 3    لمشيخ عبد العًز
 مشيخ عبداهلل اخلميفي رمحه اهلل.ن لعِ دِ املبتَ   ِ دَ  ِ  َّا القو  املبن ك رَ  -4

ْنَ نعِ ًُ  - ْاِِد هللِ  - ونِاملسمِ  ِْ ًزا  العمِاءُ  ًَْ دَ البِ  ر ن ِّل  عة مِ دَ ْن عمى املبتِ رَُّّ   
ْاجملّلا الاُّ  ْاإلذاعاتِ حك  ُِ  ت  َِ طَ ْ ْاحملاضراتِ دَ ْالنَّ   ِ ب اجل ة يَ وعِ ك تَ  رِ األثَ  ريُ بِ ا له كَ مما  ْات 

 ن. عِ دِ املبتَ   ِ ِِ ْدَ   ِ دَ البِ عمى  َّاءِ ْالقَ  ،املسمِن

 :األسئ َلة
  .دَ رت فيه البِ الذي  ذَ  دتَ ر الوَ ذكُ : اُ 1 
ْاملعان الذي مل تظذَ دَ رت فيذا البِ ن ال   ذَ ر األماكِ ذكُ : اُ 2  ْما مَ     ؟   ذل رجِ ر فيه 
  .دَ البِ  ورِ ت إىل  ذُ ال  أََّّ  ر األسبابَ ذكُ : اُ 3 
 ْاذكر مناذج لذل . ،ةعَ دِ ن املبتَ مِ ة نَّ ك أهل السُّ دِ وِ  مَ :  نِّ 4 
  .دَ البِ  عمى أهلِ  َِّّ ك الرَّ  ةِ ْاجلِاعَ  ةِ نَّ السُّ  أهلِ  جَ ح منذَ : ْضِّ 5 
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  .دَ البِ  عمى أهلِ  َِّّ ة ك الرَّ فَ لَّ ب املؤَ ن العتُ يئاا مِ ر شَ ذكُ : اُ 6 
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 ع اب  الر   لُ ص  الفَ 
  ة  رَ عاص  المُ  ع  دَ ن الب  م   جُ ماذ  نَ 

 هي: ْ 
 .  يبا د النا لِ وِ ة مَ مبناسبَ  فا اِحتِ  - 1
ْرو ذل . ك  األماكِ بُّ التَّ  - 2 ْاألموات  ْاآلثار   ن 
ْالتَّ العبِ    ك جما ِ دَ البِ  - 3  ب إىل اهلل. قرُّ اَّات 
ْسَ   ِ دَ عا  إىل البِ الدُّ   رَ ثاِ ْكَ  مِ مِ العِ  ةِ مَّ ْدِ  نِ مَ الزَّ  رِ ُِّ أَ تَ  مِ حبعِ   ٌ ر  كثريَ   املعاصِ دَ البِ  اْاملخالفات   نِ ًر
ْطُ ار ك عاَّاهتِ فا العُ  ِ  هِ بُّ شَ التَّ   . (1)"معُ مَ باِ ن كان داَ ن مَ نَ سَ  نَّ عُ بِ تَ تَ لَ " :لقوله  داداا اِ م مِ ذِ وسِ قُ م 

 :  بي  الن   د  ل  و  مَ  ة  بَ ناسَ مُ ب   فالُ االحت   - 1
ِ ًَ الدِّ  صو ِ ن أُ إذ هي مِ  ؛ يبِّ ة النا م حمبَّ مسمِ  ب عمى كلِّ ن الواجِ مِ  إنَّ   اإلميان إِا  مُّ تِ ًن الذي 

ِ جتِ اإل دَ قَ ْعمى ذل  اععَ ه،  ِ  ْاصِ  اهللُ  هُ أحبَّ  ْهو الذي ه تُ بَّ ب حمَ جا ، ْكيك  ْطَ طَ تعاىل   هُ رَ ذَّ فاه 
ْفَ هُ َِ اَ ْعَ  ْأعطاهُ مَ آََّ  دِ لَ ي  َْ ه عمى جَِ مَ ََّّ ،  َِّ بِ داَ  ياءِ ن األعبِ داا مِ أحَ  طِ عِ ما مل ًاُ  ،  ْهو الذي ك  لَ مه، 
ْهَ سه الرِّ  ِ  اهللُ  ْألَّ ّللَ ن الََّّ ه مِ ى  ِ دَ الة،  ْأغىن  عد العَ دَ رِ  عد الفُ  ه ِ  كَ ة،   ةِ َِ عِ نِ  ِ  ا ُ ح النا ، فأصبَ ةِ مَ ياِ ة، 
ِِ  لَّ جَ َْ  عزَّ  اهللِ  ْجل:  ،واعاا إ   جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱدا  اهلل عز 

آ  ] َّحل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ
ِ حيالُ ، [164:انعِر  َْرَّ ه كِا ك سِ فِ ناَ ه لِ بِّ ن حُ ر مِ أكثَ  ه يَّ بِ م عَ املسمِ   حيبَّ حىتَّ  اإلميانِ  كِا ُ   ْ
ْالِ  هِ دِ لَ ن َْ إليه مِ  بَّ أحَ  م حىت أكونَ كُ دُ ن أحَ ؤمِ ِ ًُ :"  ِمن دولِه اِدًثك   نعِ أجَ  ا ِ ْالنا  هِ دِ ْ
أعت  ،اب فقا  له عِر: ًا رسو  اهللا ن اخلطا  عِرَ  دِ يَ  ِ  ذٌ ِِ ْهو آ  يبِّ ا م  النَّ ْحدًث: كنا  .(2)"
ْالذي عفسِ :  يبُّ فقا  النَّ  ،يسِ فِ ن عاَ  مِ إِا  ءٍ يِ شَ  ن كلِّ مِ  إلَّ  با حَ أَ   بَّ أحَ  حىت أكونَ  هِ دِ يَ ي  ِ ِ 

ْاهللِ ف عَّ  : ، فقا  له عِرسِ فِ ن عاَ إلي  مِ  اآلن :  يبُّ ي، فقا  النَّ سِ فِ ن عاَ مِ  إلَّ  أحبا  ألعتَ  ه اآلن 

                                           
ْاه ( 1) ْالسُّ اِعتِ  ك صحيحه، كتابالبخاري ر ، ردم العممك صحيحه، كتاب مسمم ْ (، 6889) ، ردمةنا اام  العتاب 

(2669). 
ْاه مسمم2)  م ختر ه.تقدَّ دد ْ  ك صحيحه، ( ر



106 
 00مبحث الرابع: البحار واألنهار ال 00

 .(1)" رَِ ًا عُ 
ْالتخمق  أِّلده، كِا  ن اهلل ذل   صدق حمبته ْعّلمة  ْالتِس   سنته،  تعون ك اتباعه 
آ  ] َّمب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱك دوله تعاىل: 

ْمُ وَّ طَ ّلم مُ ْدد سبق العَ ، [31:عِران ِِ عظِ ْتَ   هِ تِ حمبَّ  يانِ ّلا ك  َ اَّ فَ ِا   جوبِ ُْْ  ِتهلَ زِ نِ مَ  يانِ ْ َ  ،هي
ْاِدتِ تِ طاعَ  ْاتَّ تِ نَّ سُ  يمِ عظِ ْتَ  ،هداء  ِ ه  ْالسَّ ل الاَّ َِّ ْفَ  ،ذاباعِ ه  ن هذا الث مِ ّلم عميه ك الباب الثا ّل  

 العتاب.
 يكَ عِ اه ضَ فرتَ  ى فَ املاطَ  قوقِ ك حُ  رٌ اِّ قَ ا مُ املسمِن اليوم إما   عضَ  ك له أنَّ سَ ؤِ ا ًاُ مما  إنَّ 
ْادِ  ّلمِ ْالسَّ  ّل ِ الاَّ  يلَ مِ دَ ه، تِ نَّ سُ لِ  با ِ اِتِّ  ِا لِ   يبُّ رضاه النَّ الذي ِ ًَ  وِّ مُ ْال ُ    ك اإلطراءِ عميه، أْ 
ِْ  ه اهللُ عِ رَ شِ ما مل ًَ  هِ تِ حمبَّ  دا  ألجلِ تِ أْ اِ ِ  ،ْجلَّ   هلل عزَّ مبا ِ ًعون إِا  ه فِ صِ ن َْ فيه مِ 
ْدد دا  رسولُ  ة بِ فا  مبناسَ ن ذل : اِحتِ ْمِ  .(2) "َّ  عا فذو رَ مرُ ّلا ليس عميه أَ َِ عَ  لَ ِِ ن عَ مَ :" ه، 
مل ًاَ ةِ ثَ احملدَ   ِ دَ ن البِ ه مِ ألعَّ  ؛رامٌ ، فذو حَ ه دِ ولِ مَ   مِ مِ العِ  أْ أهلِ  ًنَ بَِ ة املعتَ َِّ ن األئِ مِ  دٌ حَ ه أَ ل  ِ قُ ، 
ْهو تَ نَ خِ اسِ الرا  َِّ  لِ َِ ى ك عَ اارَ النَّ  ِ  هٌ بُّ شَ ،  ل  عض فِ حتَ يح، فيَ سِ امل دِ مبولِ  فا ِ اِحتِ  ِ  ىما ًس

ِِ  سو ِ د الرَّ لِ وِ ة مَ بِ مبناسَ  ةٍ نَ سَ  ن كلِّ   مِ ي  األَّْ  ِ املسمِن ك رَ  ك  فا َ يم هذا اِحتِ قِ ن ًُ م مَ ذُ ناِ ، ف
ْمنذم مَ دِ املساجِ  ُِ قِ ن ًُ ،  ْ األمعِ  يوتِ ه ك البُ ي حيَُّ دَّ ة املعَ نَ أ  ا ِ النا  اءِ مهِ ن ََّ   مِ كثريَ   ر جو ٌ   لذل ، 
ْإما ظِ عِ ْتاَ   يبِّ منَّ لِ  ةا ا حمبَّ مون ذل  إما َِ عِ ًاَ  م،ذِ وامِّ ْعَ   فا َ م اِحتِ ذِ داعِ اارى ك ا تِ ذاا  النَّ بُّ شَ ا تَ يِاا، 
ْ عض هذه اِحتِ يح املسِ  دِ مبولِ  ْتَ عَ دِ عمى كوهنا  ِ   ا عّلَْ  -فاِت ،  ِ  - اارىالنَّ ذاا  ِ بُّ شَ ة 

ْاملنعَ يا ركِ ن الشِّ ختمو مِ   هِ عائِ َُّ  ةِ جَ رَ إىل ََّ   سو ِ الرَّ  قِّ ك حَ  وُّ مُ ال  فيذا ال ُ  دِ اائِ القَ  ك عشاَِّ   راتِ ات 
ْنِ مِ  ْدد هنى النَّ ة  ِ  اثَ ْاِستِ  اهللِ  ن َّ ين كِا أَ طِ ِ تَ ه فقا :" حِ دِ ك مَ  وِّ مُ عن ال ُ   يبُّ ه،   تِ طرَ ر
ْرسوله " فقولوا عبد دٌ بِ عا عَ منا أإ ،رميمَ  ى ا نَ اارَ النَّ  ْرمبا ًَ (3)اهلل  ر حيَُّ   سو َ الرَّ  ن أنَّ دْ قِ عتَ ، 
 م.فاِهتِ احتِ 

                                           
ْاه البخاري ( 1) ْر،  ابك صحيحه،  ر ْالنذ  .(6132) ردم  كيك مين النيب   :كتاب األميان 
ْاه مسمم( 2)  م ختر ه.ْتقدَّ  ك صحيحه، ر
ْا( 3)  م ختر ه.ْتقدَّ  ك صحيحه، ه البخارير
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ْجَ ل دَ سائِ ْرَ  بٌ تُ ة كُ دعَ هذه البِ  ك إععارِ  كَ ْدد أُلِّ  ْهو عَ (1)  دًدَ دمية   ةا عَ دِ ه  ِ عِ وِ عمى كَ   ا ّلَْ ، 
ْلياءِ  دِ لِ وِ َِ كَ   دٍ لِ وِ مَ  ةِ إىل إدامَ  ه  رُّ ذاا ف عَّ بُّ شَ ْتَ   . ٍ ريَ ثِ كَ   رل شَ  أ وابَ  حُ تَ فيفِ  ،عِاءِ ْالزُّ  ْاملشاًخِ  األ

 : واتا  م  وأَ  أحياء   واألشخاص   ن واآلثار  األماك  ب   كُ ر  ب َ الت   - 2
 ة أموا َ دَ زِ هبا املرتَ  طاَُّ اِ ًَ  ةٌ ذَ باِ ْشُ  ةِ يَّ نِ ثَ الوَ  ن ألوانِ مِ  نٌ وِ ْهو لَ  -املخمودن ك  ِ رُّ باَ التَّ  ةِ ثَ   احملدَ دَ ن البِ مِ 
ْالتَّ ن النا مِ  جِ ذَّ السُّ   بوتِ ثُ  بُ مَ ْطَ  - هتُ ًاََّ ْزِ  ءِ يِ ك الشَّ  اخلريِ  وتُ بُ ثاُ  :ْهي ،ةِ كَ َر الباَ  بُ مَ ك: طَ رُّ باَ ا ، 
ًْاَ ن ميمِ ته إمنا ًعون ممَّ ًاََّ ْزِ  اخلريِ  ة كَ َر ه. فذو الذي ًنز  الباَ ْهو الماه سبحاعَ  ،ر عميهدِ قِ   ذل  
َِْ  اَِّ ْإ ةِ كَ َر الباَ  حِ نِ ر عمى مَ دِ قِ ه ِ ًاَ ف عَّ  ا املخموقُ أما  -ذا تُ بِ ثِ ًْاُ  ْتاَ قائِ  ِ  عمى إها   .ذايتِ بِ ثِ ذا 

 :ك  ر  ب َ الت   مُ ك  حُ 
ْاآلثارِ األماكِ  ِ  كُ رُّ باَ فالتَّ  ذل   أنَّ  دَ قَ ، إن اعتاَ كٌ رِ ا شِ ه إما ألعَّ  ؛ِ  وز واتاا ْأمِ  أحياءا  شخاصِ ْاألَ  ن 
ْ َْ  ،ةَ كَ َر الباَ  حُ مينَ  يءَ الشَّ  ْمُ تَ ًاََّ زِ  د أنَّ قَ إن اعتاَ  كِ رِ ة إىل الشِّ يمَ سِ أ ْالتَّ تَ سَ ّلمَ ه  ِاوهلا  بٌ بَ ه سَ  ِ  حَ سُّ َِ ه 
ْأما ن الماهِ مِ  ْما اعفِ ًقِ ْرِ   يبِّ النَّ  رِ عِ شَ  ِ  كِ رُّ باَ ن التَّ ه مِ موعَ ة ًفعَ حا َ ا ما كان الاَّ ،  كِا   هِ ِِ سِ ن جِ ل مِ اَ ه 
ْجوَِّ  هِ ياتِ ك حا  حَ  ه  ِ  فذل  ِاص   (2)م دَّ قَ تاَ  ون كُ رَّ باَ تَ ة مل ًعوعوا ًاَ حا َ الاَّ  أنَّ  ليلِ دَ  ِ  ،ذم ينَ  هِ ْ

ْداَ تِ رَ حبجِ  ْن األماكِ اِ قِ ِْ كاعوا ًاَ  ،هتِ وِ  عد مَ  هِ بِِ ه  كوا هبا، رَّ باَ تَ يَ فيذا لِ  سَ مَ ى فيذا أْ جَ مَّ ال  صَ  نَ د
ْلياءِ ْكذل  مَ  مل ًعوعوا ًتَ مِ  قامات األ ىل،  ْعِر الاا  خاصِ األشِ كون  ِ رَّ باَ ن  اب أ اِن كأيب  عر 
مل ًعوعوا ًذهبون إىل غارِ  ِيا ِ ِ ك ا ،ةِ حا َ الاَّ  لِ ن أفاضِ مِ  امهْغريِ  وا مُّ اَ يُ راء لِ حِ  ِْ  عد املوت. 

مل ًعوعوا ًَ عُ دِ فيه أْ ًَ  ًَْ مُّ اَ يُ عميه موسى لِ  الماهُ  مَ مَّ الذي كَ  ورِ ون إىل الطُّ بُ هَ ذِ وا،  أْ إىل  ،واعُ دِ وا فيه 
ِ إىل مَ هِ ْ غريِ أ ياءِ األعبِ  قاماتِ فيذا مَ  قا  إنَّ ال  ًُ  ن اجلبا ِ ة مِ نَ هذه األمعِ  غريِ  عمى  يِنل بِ مَ  دٍ ذَ شِ م. ْ
ْأًَّاا ياءِ ن األعبِ مِ  عيبل  رِ ثَ أَ  ن عُ مل ًَ  ِاا ة َّائِ َّ بوِ ة النَّ ًنَ ي فيه  املدِ مِّ اَ ًُ   يبُّ الذي كان النَّ  املعانَ  ف نَّ  ، 
ِْ ًاُ ُِ مِ تَ سِ ًَ  كِ مَ ن السَّ مِ  دٌ أحَ  ِْ املوضِ مُ باِّ قَ ه  ْغريِ ى فيه مبعَّ لذي صمَّ   اه،    ن املوضِ اا، ف ذا كهة 

ِْ تاَ  ِ  حَ سُّ َِ التَّ  هِ تِ مَّ ألُ   ِ رَ شِ ي عميه مل ًُ مِّ اَ ًُْ  ةِ ميرِ العَ  هِ مَ دَ قَ  ِ  هُ ؤُ طَ الذي كان ًَ  قا  فعيك مبا ًُ  ،هيمَ بِ قِ ه 

                                           
ز  ن  از رمحه اهلل.  لمشيخ العّلا دَ ن البِ حذًر مِ التَّ  -1( مثل: 1)  مة عبدالعًز

ْاِ تِ فا   املولد  ن اِتِّ اِحتِ  -2   دا  حملِد  ن سعد  ن شقري.با  
 ًن الفاكذاين رمحه اهلل.املورَّ ك عِل املولد لتاج الدِّ  -3 
 .هِ تِ حمبَّ  َّياتِ تَ ( ك موضو  مق2)
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 رارِ طاِضِ  ِ  مِاءُ العُ  مَ مِ ه دد عَ  ِ  حُ سُّ َِ ْالتَّ  ،ن ذل مِ  يءِ الشَّ  يلُ بِ قِ عميه. فتاَ  ى فيه أْ عامَ ه صمَّ غريَ  إنَّ 
 .  (1) هِ تِ ًعَ رِ ن شَ هذا ليس مِ  أنَّ  إلسّلمِ ا ًنِ ن َِّ مِ 

 : إلى الل   ب  ر  قَ والت    بادات  الع   جال  في مَ  عُ دَ الب   - 3
فّل  ،يكُ ودِ ك العباَّات التَّ  ْاألصلُ  ، ٌ ريَ ثِ كَ   مانِ ك هذا الزَّ  باَّاتِ العِ  ت ك جما ِ ثَ دِ حِ ال  أُ   ُ دَ البِ 

ليس  ّلا َِ عَ  لَ ِِ ن عَ مَ :" لقوله  ؛ةٌ عَ دِ فذو  ِ  يلٌ لِ عميه ََّ   َّ دُ ْما مل ًَ  ،يلٍ لِ دَ   ِ نذا إِا مِ  ءٌ يِ   شَ شرَ ًُ 
 . (3) (2) ". َّ  عا فذو رَ رُ مِ عميه أَ 
 نذا: ، مِ اا دا جِ   ٌ ريَ ثِ عميذا كَ  يلَ لِ ِْ ََّ    اآلنَ ارَ  متُ باَّات الِ  ْالعِ 
ْهذه  ِ مِّ صَ أن أُ  ًتُ وَ  أن ًقو : عاَ الة: الص  ب   ة  ي  الن   ب   رُ ه  الجَ  ْكذا،  ن ه ليس مِ ألعَّ  ؛ةٌ عَ دِ ي لماه كذا 

 جغمع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس ُّٱتعاىل ًقو :  اهللَ  ألنَّ  ، يبِّ النَّ  ةِ نَّ سُ 

  .ساين  لِ  لٌ َِ ِ عَ  يب  مِ داَ  لٌ َِ فذي عَ  ،بُ مِ ذا القَ ة حممُّ يَّ ْالناِّ ، [16:اِجرات] َّخف حف جف مغ
 .واتِ ألمِ ْلِ  عاءِ ْ عد الدُّ  ك املناسباتِ  ةِ الفاحتَ   ِ راءَ دِ  بُ مَ طَ  :ْمنذا
ُِ ن ًَ ئِ املقرِ  جارُ ئِ تِ ْاسِ  ،ةِ َِ ة األطعِ ناعَ ْصِ  ، عمى األمواتِ ة املآمتِ إدامَ  :ْمنذا ن ذل  مِ  ون أنَّ زع
هبا  الماهُ   َ ما أعزَ  ْأغّل ٌ  ْآصا ٌ  ،هلا لَ صِ أَ  ِ  ٌ دَ ذل   ِ  ت، ْكلُّ   امليِّ فَ ناِ ذل  ًاَ  أْ أنَّ  ،زاء اب العَ 

 . طانٍ مِ ن سُ مِ 
ُِ يَّ ًنِ بات الدِّ فا   املناسَ اِحتِ  :ْمنذا ْاملعراجناسَ ة ك ْهذا  ،ةَّ وِ بَ النَّ   ِ ة اهلجرَ بَ ناسَ ْمُ  ،بة اإلسراء 
 .ر له ك الشَّ  م  املناسبات ِ أصلَ اِحتفا   ت

  هِ ة  ِ باَّات اخلاصا ن العِ ل فيه مِ فعَ ْما ًُ  ،ةيَّ بِ جَ الرَّ   ِ رَ ِِ كالعُ   ،بجَ رَ  رِ ذِ ل ك شَ فعَ ما ًُ  :ن ذل ْمِ  
ْالاِّ الاَّ    ِ طوُّ كالتَّ  يام ْالاِّ   ِ رَ ِِ ِ ك العُ  ذورِ ن الشُّ مِ  هِ ريِِ له عمى غَ  زَّةَ ه ِ مَ ة، ف عَّ يام فيه ِاصَّ ّل  
ْالذَّ ْالاَّ   غري ذل . ك ِْ   ِ سُ منُّ  ح لِ ّل  
ًْوم النَّ يامٍ قِ عبان  ِ ن شَ مِ  اكِ ة النَّ مَ ياِ لَ  يصُ ختاِ  :ن ذل ْمِ  ه مل ، ف عَّ يامٍ اِ عبان  ِ ن شَ مِ  اكِ ، 

 ه.  ِ  ِاص   ءٌ يِ ك ذل  شَ   يبِّ ت عن النَّ بُ ثِ ًاَ 
                                           

 حتقيق َّ. عاصر العقل.  ،(802 - 2/795ادتَّاء الاراط املستقيم ): ( اعظر1)
ْاه ( 2)  . (1718) ، ردماألدَّيةك كتاب مسمم ْ (، 2550) ، ردممحالاا ك صحيحه، كتاب البخاري ر
ْاه مسمم3)  . ك صحيحه ( ر
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ْاختاذُ البِ  :ن ذل ْمِ  ْالتَّ  كِ رُّ باَ التَّ  هتا ألجلِ ًارَ ْزِ  دَ ساجِ ها مَ ناء عمى القبور  ْغريِ وسُّ هبا   ل  املوتى 
 ة. يَّ ركِ الشِّ  ضِ ن األعراذل  مِ 
ارَ     . (1) جَ رُ ْالسُّ  دَ ًن عميذا املساجِ ذِ خِ ْاملتَّ  بورِ ارات القُ ْا ن زَ عَ لَ   سو َ الرَّ  ساء هلا م  أنَّ   النِّ ًْز

 : ةَ عَ د  ر الب  طَ خَ 
ِ رَ  الماهُ  اذعِ رِّ شَ مل ًُ  ًنِ دِّ ك ال  ٌ ًاََّ   زِ دَ البِ  ْالبِ ولُ سُ ْ ي العاصِ   ألنَّ  ؛ ريَ بِ ة العَ يَ ن املعاِ مِ  ر  ة شَ عَ دِ ه، 

ْهو ًعمم أهنا مَ يَ ل املعاِ عَ فِ ًاَ  ْاملبتَ ة فيتُ يَ اِ عِ ة  ه إىل ب  ِ رَّ قَ تاَ ًاَ  ًناا دها َِّ قِ تَ عِ ة ًاَ عَ دِ ل البِ عَ فِ   ًاَ دِ وب منذا، 
ْالبِ  الماهِ   .ةِ نَّ السُّ  ْأهلِ  نِ نَ السُّ  لَ عِ ه إىل أصحاهبا فِ رِّ عَ ْتُ  ،نِ نَ ي عمى السُّ َِّ قِ   تاَ دَ فّل ًتوب منذا، 

 ة: عَ د  تَ ب  ه المُ ل ب  عامَ ما يُ 
ْالنا  د األمرِ واعِ ه دَ ُِ حتعُ   ِ دِ املبتَ  ةُ مَ عامَ مُ   ةِ حَ املامَ  ر فيه إىل حتقيقِ ًْنظَ  ،ذي عن املنعر املعْر  
ْتاَ  ِ دَ البِ  ران أهلِ جِ هُ  "دا  شيخ اإلسّلم ا ن تيِية: ، ِ دَ املفسَ   ِ فِ ََّ  ْتشيِ اََّ  عيكُ رِ ،   هتمنازَ ي  جَ هتم، 
ْهو َيتَ يَّ رعِ الشَّ  قو اتِ ن  اب العُ مِ  ْكثرَ عَ دِ البِ  ةِ مَّ ن: دِ مِ  األحوا ِ  ّل ِ ك  اِتِ مِ ة،  ْ ُ ة  ة نَّ السُّ  ذورِ هتا، 
 َِ ْاهلجران أُ  ا يك تارَ ألِ هو: التَّ  املشرْ َ  ْأنَّ  ذا،فائِ ْ   وَ عِ ََّ  املقاوََّ  ألنَّ  ه؛مُ ًفعَ  ِرى، كِا كان ، 
 ححيث تعون أصمَ  ةَ بَ هِ ْالرَّ  ،ححيث تعون أصمَ  ةَ غبَ الرَّ  لُ ِِ عِ تاَ سِ يَ ، فاَ اهللِ  ةِ إىل طاعَ  ًقٍ رِ طَ  بِ رَ داِ أَ  ِ  اخلمقِ 
"(2). 

َِ دَ م البِ سِ تنقَ  "دا  الشيخ ا ن عثيِن رمحه اهلل: ْن ذل ، دَ ْ ِ  ، ٌ رَ فِّ عَ مُ   ٌ دَ ن:  ِ   إىل دس َّ  
َِ ْك كّل القِ  ء الذًن ًَ ب عمينا أن عدعُ ن  ِ س ْمَ إبون سِ نتَ و هِؤ ْما رَ فِّ املعَ   دَ م البِ ذُ عَ ىل اإلسّلم    

هنا إىل اِقِّ   م.ذُ مَ   اطِ نِّ باَ نا عاَ ف عَّ  عبارُ تِ ْاِسِ  ناَُّ العِ  دَ جِ ، ف ذا ُْ َّ
ْن هُ رُ جِ هَ  بَ جَ َْ   ا رَ فِّ عَ ة مُ عَ دِ ة، ف ذا كاعت البِ عَ دِ ب عمى البِ تَّ رَ م فذذا ًتاَ هُ رُ جِ ا هَ أما  ْإذا كاعت َّ  ،
ْإن مل ًعن فيه مَ عمِ ة فَ حَ مَ اِ ه مَ رِ جِ ه، إذا كان ك هَ رِ جِ ك ك هَ دَّ وَ تاَ نا عاَ ذل  ف عَّ  ناه، بِ نَ اجتاَ  ةٌ حَ مَ اِ ناه، 
 ثّلثٍ َق وِ أِاه فاَ  رَ جُ ذِ أن ًاَ  مٍ ملسمِ  لُّ ِ حيِ :"  يبِّ النَّ  ؛ لقو ِ هِ رِ جِ ن حترمي هَ ك املؤمِ  األصلَ  ْذل  أنَّ 

                                           
اار  ( 1) ْاه الرتمااذي ك كتاااب اجلنااائز،  اااب: مااا جاااء ك كراهيااة َلَعااَن زْااراِت  أنَّ رسااوَ  اهلِل  عاان أيب هًر القبااور. ر

ار  القبور لمنساء، ردم ) ْا ن ماجه ك كتاب ما جاء ك اجلنائز،  اب: ما جاء ِمن اتِّبا  النِّساء اجلنائِز، 1056ًز  ،)
 (. 1576ردم )

ة )( 2)  (  اِتاار.65-1/64منذج السنة النبًو
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 رِ ، ف ذا كان ك اهلجِ ةٌ حَ مَ اِ مَ  ن ك اهلجرِ عُ ه ما مل ًَ رُ جِ هَ  مُ ه حيرُ قاا ف عَّ ْإن كان فاسِ  نٍ مِ ؤِ مُ  لُّ ، فعُ "
 .(1) "ْاءٌ ََّ  ذٍ ئِ حينَ  رَ اهلجِ  ألنَّ  عاه؛رِ جَ هَ  ةٌ حَ مَ اِ مَ 

 ة ما سبق ما ًمي:ِّْلصَ 
 .ّلث "ثَ  قَ وِ أِاه فاَ  رَ جُ ذِ أن ًاَ  مٍ ملسمِ  ِ حيلا :" ن، لقوله ر املؤمِ جِ حترمي هَ  األصلَ  أنَّ  -1
ت، مَ عِ ة فُ حَ امَ ها، ف ن كان فيذا مَ رِ دَ قَ ر  ِ دَّ قَ   تاُ ة اليَّ رعِ الشَّ  قو اتِ ن  اب العُ مِ  رَ جِ اهلَ  أنَّ  -2

 ت.كَ ِر تُ   ٌ دَ سَ فِ ْإن كان فيذا مَ 
ْ يان ما هم عميه مِ   إىل اِقا دَ البَ  عو  أهلِ ب ََّ الواجِ  أنَّ  -3  ل.ن  اطِ ، 

 :األسئ َلة
 دِ  لذل .م  اِستِ   يبِّ د النَّ لِ وِ ة مَ بِ فا  مبناسَ اِحتِ   حعمَ :  نِّ 1 
ْما حعم التَّ  كبُّ عىن التَّ : ما م2  ْاآلثارِ األماكِ ك  ِ بُّ ؟   ؟ ِا لذل دِ ستَ ْاألشخاص مُ  ن 
ْما َّليل ذل  يبا النَّ  مِ سِ ن جِ ل مِ ك مبا اعفاَ بُّ : ما حعم التَّ 3   ؟ ، 
ْما َّليل ذل ك  الاا رُّ باَ : ما حعم التا 4   ؟ اِن، 
ْغريِ َّ وِ بَ   النَّ رَ ك  اِجِ بُّ : ما حعم التَّ 5  ْاآلثارِ نَ ن األمعِ مِ  هاة  ا دِ ستَ مُ  ،ة   ؟ ِا تقو  لِ ِا
 .باَّاتِ ة ك جما  العِ ثَ   احملدَ دَ ن البِ مِ  جَ : اذكر مناذِ 6 
  .دَ البِ  ن أضرارِ : اذكر شيئاا مِ 7 
  .دِ ه املبتَ ل  ِ عامَ ب أن ًُ  ما  ِ :  نِّ 8 

                                           
ْرسائل ا ن ع( 1) ْى   (.347(، ردم الفتوى )294-2/293ثيِن )جمِو  فتا


